
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alle kommuner 
 
 
  

 
 
 
 
Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem 
for kommuner” 
 
Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) samt Venstre, 

Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 2. februar 2015 aftale om 

reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Lovforslaget blev 

ikke endeligt vedtaget før udskrivelsen af valget til Folketinget den 27. maj 2015.  
Den nye Regering genfremsatte den 3. juli 2015 lovforslaget.  
 
Aftalen er efterfølgende blevet udmøntet med L4, forslag til lov om kommunernes 
finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark 
og arbejdsløshedskasserne, som blev vedtaget ved 3. behandlingen den 26. august 
2015. 
 
Aftalen indeholder en refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennem-
skueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes 
forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusions-
satsen aftrappes over tid. 
 
En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et 
centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater. Omlægningen indebærer 
samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem 
refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier. Det sik-
rer et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langva-
rig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Omlægningen skal såle-
des understøtte, at kommunerne i højere grad tilbyder ledige den indsats, som hjælper 
den enkelte tættere på arbejdsmarkedet og i job fremfor en indsats baseret på den 
højeste refusionsprocent. 
 
Refusionsomlægningen indebærer, at: 

 Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesud-
gifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes 
over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 
og 20 pct. fra efter uge 52. 

 Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordi-
nær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for 
en referenceperiode på 3 år. 
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 Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i 
den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i syste-
met fra 1. juli 2014. Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension 
eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af af-
tale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på 
de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering. 

 Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat op-
rettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion 
skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning. 

 
Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser: 
 

 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
 Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælps-

modtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under 
forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 
pension 

 Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere 
 Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige 
 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig ar-

bejdsmarkedsydelse 
 Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse 
 Revalideringsydelse, løntilskud til revalidender, merudgifter til bolig under re-

validering og tilskud til selvstændig virksomhed 
 Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdri-

vende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014 
 Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklarings-

forløb 
 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 

 
Refusionsomlægningens ikrafttræden og virkning: 
 
Loven træder i kraft 4. januar 2016. De nye refusions- og medfinansieringsregler har 
virkning for udgifter til ovenstående ydelser vedrørende perioder efter lovens ikraft-
træden, dvs. fra og med den 4. januar 2016. De ydelser, der bliver omfattet af lov-
forslaget, er dog både uge- og månedsbaserede. F.eks. er sygedagpenge en ugeba-
seret ydelse, mens kontanthjælp og revalideringsydelse er månedsbaserede ydelser. 
Regnskabsåret for sygedagpenge følger ikke kalenderåret, men starter for 2016 i uge 
53/2015 (den 28. december 2015). Regnskabsåret for de månedsbaserede ydelser 
følger kalenderåret, og starter for regnskabsåret 2016 den 1. januar 2016. 
For at undgå at kommunernes refusion og medfinansiering for regnskabsåret 2016 
skal beregnes på baggrund af forskellige refusionssystemer, opgøres kommunernes 
refusion af udgifter til sygedagpenge for uge 53/2015 og kommunernes refusion og 
medfinansiering af udgifter til de månedsbaserede ydelser for perioden fra og med 
den 1. januar 2016 til og med den 3. januar 2016 også efter de nye refusions- og med-
finansieringsregler.  
 
Principper for ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem 
 
Som følge af refusionsomlægningen skal der foretages omfattende ændringer i det 
kommunale budget- og regnskabssystem. De foreslåede ændringer af den kommuna-
le kontoplan bygger på følgende overordnede principper: 
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 For hver forsørgelsesydelse omfattet af refusionsomlægningen oprettes der 
kun én ny driftsgruppering på dranst 1. I overensstemmelse med principperne 
i det nye refusionssystem vil der ikke bliver skelnet mellem udgifter og refusi-
on i passive og aktive perioder, som gælder i det nuværende system. 
 

 Refusionsprocenterne vil kun fremgå af grupperinger på dranst 2, hvor der for 
hver enkelt forsørgelsesydelse oprettes 4 nye grupperinger for henholdsvis 80 
pct., 40 pct., 30 pct. og 20 pct. refusion. 
 

 For forsørgelsesydelser omfattet af kommunal medfinansiering oprettes 4 nye 
grupperinger under dranst 1 til kommunal medfinansiering med henholdsvis 
20 pct., 60 pct., 70 pct. og 80 pct. 
 

 Der vil ikke blive oprettet nye grupperinger til tilbage- og efterbetalinger af for-
sørgelsesydelser. Tilbage- og efterbetalinger skal fremover konteres på ud-
giftsgrupperingen for den pågældende ydelse, herunder med anvendelse af 
en indtægtsart, hvis der er tale om tilbagebetalinger. De refusionsmæssige 
konsekvenser af tilbage- og efterbetalinger vil ligeledes skulle registreres på 
de nye refusionsgrupperinger på dranst 2. Dette skal ses i sammenhæng 
med, at tilbage- og efterbetalinger vil have betydning for borgernes indplace-
ring på refusionstrappen og derfor vil være en integreret del af det nye refusi-
onssystem, herunder it-understøtningen af systemet. På denne baggrund vil 
der heller ikke fremover være særlige grupperinger til kontering af berigtigel-
ser på dranst 2.   
 

 Alle de nuværende grupperinger vedrørende udgifter til forsørgelsesydelser 
opretholdes til kontering af afløbsudgifter vedrørende perioden før refusions- 
omlægningen. De nuværende grupperinger til kontering af tilbagebetalinger 
vedrørende perioden før refusionsomlægningen vil ligeledes blive opretholdt. 
Sidstnævnte grupperinger i en noget længere periode end de førstnævnte af-
løbsgrupperinger. De nuværende grupperinger til berigtigelser vil blive opret-
holdt til refusionsanmodninger vedr. udgifter fra perioden før refusionsomlæg-
ningen, hvor der ikke er refusionsanmeldt senest ved den endelige restafreg-
ning for 2015.  
 

 Ved oprettelsen af nye grupperinger er der lagt vægt på ikke at genanvende 
nedlagte grupperingscifre, der har været autoriseret i regnskab 2012 eller se-
nere. 

 
De nedenstående ændringer træder alle i kraft med virkning for budget 2016. 
 
Ændringer af den kommunale kontoplan på de forskellige ydelsesområder 
 
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
På funktion 5.46.61 oprettes en ny gruppering på dranst 1 til kontering af udgifter til 
kontanthjælp til udlændinge efter 1. januar 2016, mens den gamle gruppering ændres 
til afløb: 
 
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
 
Dranst 1 
 001 Kontanthjælp til udlændige omfattet af integrationsprogrammet efter integrati-

onsloven 
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 004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændige omfattet af integrati-
onsprogrammet efter integrationsloven 

 
Desuden oprettes der fire nye grupperinger på dranst 2 til kontering af refusionen, 
mens den gamle gruppering ændres til afløb: 
 
Dranst 2 
 004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion 
 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 
 
Kontant- og uddannelseshjælp 
På funktion 5.57.73 oprettes seks nye grupperinger på dranst 1 til registrering af de 
forskellige typer af forsørgelsesudgifter, herunder løntilskud omfattet af det nye refusi-
onssystem. Derudover oprettes der fire refusionsgrupperinger på dranst 2 for hver af 
de forskellige driftsgrupperinger til ydelser: 
 
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
 
Dranst 1 
 007 Kontanthjælp 
 008 Uddannelseshjælp 
 009 Særlig støtte 
 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. 
 011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 
 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 
 
Dranst 2 
 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion 
 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion 
 007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion 
 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion 
 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion 
 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion 
 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion 
 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion 
 013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion 
 014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion 
 015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion 
 016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion 
 017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. 

med 80 pct. refusion 
 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. 

med 40 pct. refusion 
 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. 

med 30 pct. refusion 
 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. 

med 20 pct. refusion 
 022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. 

refusion 
 023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. 

refusion 
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 024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. 
refusion 

 025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. 
refusion 

 026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 
med 80 pct. refusion 

 027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 
med 40 pct. refusion 

 028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 
med 30 pct. refusion 

 029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 
med 20 pct. refusion 

 
Desuden omdøbes en række grupperinger på de nuværende funktioner vedrørende 
kontant- og uddannelseshjælp, dvs. funktion 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
og 5.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, primært til afløbs-
grupperinger. I den forbindelse omdøbes funktion 5.57.75 til Afløb og tilbagebetalinger 
mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Som en konsekvens 
heraf flyttes gruppering 012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejds-
evne efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob fra funktion 
5.57.75 til funktion 5.68.98 gruppering 005. Konteringsreglerne for refusionsgruppe-
ringerne på dranst 2 på de to funktioner er samtidig konsekvensrettet.  
 
Som følge af ændringer vedrørende løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmod-
tagere er konteringsreglerne på funktion 5.68.98 gruppering 009 endvidere konse-
kvensrettet. 
 
Det bemærkes, at gruppering 019 på funktion 5.57.73 fremover kun vil omfatte udgif-
ter til kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pensi-
on, mens udgifter til kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 
registreres på den nye gruppering 012 på funktion 5.57.73. Det bemærkes samtidig at 
engangshjælp efter § 25 a i LAS til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til 
social pension fremover ikke skal registreres på gruppering 019 sammen med kon-
tanthjælpen til denne persongruppe efter § 27 i LAS. Engangshjælpen til denne per-
songruppe skal fremover i stedet registreres på den nye gruppering 007 på funktion 
5.57.73. Dette skyldes at engangshjælpen er omfattet af refusionsomlægningen, mens 
hjælpen efter § 27 i LAS ikke er omfattet af refusionsomlægningen. Det bemærkes 
endvidere, at engangshjælp efter § 25 a i øvrigt fortsat konteres sammen med den 
ydelse, engangshjælpen udbetales forud for.  
 
Det bemærkes endvidere, at den nuværende gruppering 097 Tilbagebetaling af hjælp 
med 30 pct. refusion på funktion 5.57.73 fremover kun omfatter tilbagebetaling af dels 
hjælp vedrørende perioden før 1. januar 2016 dels af hjælp efter §§ 27 og 29 i LAS, 
som ikke er omfattet af det nye refusionssystem. 
 
Der sker ændringer på følgende grupperinger på de to funktioner: 
 
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
 
Dranst 1 
 004 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 

refusion i passive perioder og afløb af udgifter efter LAS § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt. 
og stk. 3. 
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 013 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til forsørgere fyldt 30 
år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1 og 2 og § 25 a i lov om 
aktiv socialpolitik) 

 016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 
(§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 

 018 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikke-forsørgere fyldt 
30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 2, nr. 2, § 25, stk. 3, nr. 3, § 25, stk. 3 nr. 5 
og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 

 019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social 
pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og afløb af kontanthjælp til førtidspensio-
nister uden ret til social pension vedr. perioden før 1. januar 2016 (§ 27 a  i lov om 
aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion 

 020 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til unge under 30 år 
med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 3, nr. 6, 7,8 og 9, § 25, stk. 4 og § 25 a i lov om 
aktiv socialpolitik) 

 097 Tilbagebetaling af hjælp vedrørende perioden før 1. januar 2016 og af hjælp 
efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion.  

 
Dranst 2 
 002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017, kontanthjælp 

til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp. 019 
samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 013, 016, 018-020 minus grp. 097 

 
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannel-
seshjælpsmodtagere 
 
Dranst 1 
 001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive 

aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 
 002 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 

refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv 
socialpolitik 

 004 Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 
 005 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 

(§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 
 010 Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i tilbud efter 

kapitel 10 med 30 pct. refusion  
 011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51). 
 014 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering vedr. perioden 

før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 23, 24, 25 og 
25 a, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4)  

 015 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 pct. re-
fusion 

 016 Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær ud-
dannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion 

 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv soci-
alpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 

 
Dranst 2 
 004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 

014 minus gruppering 097 
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Dertil kommer som nævnt, at følgende gruppering slettes på 5.57.75: 
 
Dranst 1 
 012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob 
 
Grupperingen flyttes til funktion 5.68.98: 
 
5.68.98 Beskæftigelsesordninger 
 
Dranst 1 
 005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob 
 
 
Sygedagpenge 
Der oprettes to nye grupperinger 013 og 014 på funktion 5.57.71 Sygedagpenge til 
registrering af udgifterne til sygedagpenge fra 28. december 2015 og til løntilskud 
vedrørende sygedagpengemodtagere fra 1. januar 2016. Desuden oprettes under 
dranst 2 nye refusionsgrupperinger for henholdsvis sygedagpenge og løntilskud ved-
rørende sygedagpengemodtagere. 
 
En række af de nuværende grupperinger på funktion 5.57.71 ændres desuden til af-
løbsgrupperinger. 
 
Ændringerne omfatter følgende grupperinger på funktion 5.57.71: 
 
5.57.71 Sygedagpenge 
 
Dranst 1 
 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6 i lov om 

sygedagpenge 
 003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i 

lov om sygedagpenge 
 005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. 

refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8 i lov om sygedagpenge 
 006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. 

refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sy-
gedagpenge 

 008 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres an-
sættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 013 Sygedagpenge 
 014 Løntilskud vedrørende sygedagpenge 
 
Dranst 2 
 002 Refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003 og 005 

minus 090) 
 005 Refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 og 

012) 
 009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) 
 010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion 
 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion 
 012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion 
 013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion 
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 014 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. refusion 
 015 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. refusion 
 016 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. refusion 
 017 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. refusion 
 
Dertil kommer, at de to nuværende grupperinger på funktion 8.51.52, hvor der efter de 
gældende regler konteres udgifter til sygedagpenge med 100 pct. statslig refusion 
ændres til afløbsgrupperinger. Det samme gælder for den gruppering, hvor den stats-
lige refusion registreres. 
 
8.51.52 Anden gæld 
 
Dranst 5 
 
 012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtage-

re hos forsikrede arbejdsgivere (§ 27) 
 013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt 
 095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser 
 
Dagpenge til forsikrede ledige 
Der oprettes fire nye grupperinger til kommunal medfinansiering af henholdsvis dag-
penge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse på funktion 5.57.78 Dagpenge til forsikre-
de ledige. Hovedparten af de nuværende grupperinger ændres til afløbsgrupperinger. 
 
Ændringerne omfatter følgende grupperinger på funktion 5.57.78: 
 
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 
 
Dranst 1 
 006 Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunal medfinansiering 
 007 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 70 pct. 

kommunal medfinansiering 
 008 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder, 70 

pct. kommunal medfinansiering 
 010 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kom-

munal medfinansiering 
 011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar 2016 i 

passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering 
 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 
 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 
 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 
 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 
 016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering 
 017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering 
 018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering 
 019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering 
 
Kontantydelse 
Der oprettes to nye grupperinger på funktion 5.57.79 Særlig uddannelsesordning, 
midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning til registrering af 
udgifterne til kontantydelse og løntilskud vedrørende modtagere af kontantydelse fra 
1. januar 2016. Derudover skal der oprettes fire nye refusionsgrupperinger for hen-
holdsvis kontantydelse og løntilskud vedrørende modtagere af kontantydelse. Endelig 
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skal en del af de nuværende grupperinger vedrørende kontantydelse ændres til af-
løbsgrupperinger. 
 
Ændringerne omfatter følgende grupperinger på funktion 5.57.79: 
 
5.57.79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 
og kontantydelsesordning 
 
Dranst 1 
 008 Afløb af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive perioder og 

under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion  
 009 Afløb af kontantydelse i aktive periode med 50 pct. refusion 
 010 Afløb af løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. refusion 
 013 Kontantydelse 
 014 Løntilskud vedr. kontantydelse 
 093 Tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 

pct. refusion 
 
Dranst 2 
 007 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i 

passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion, 
grp. 008 minus grp. 093 

 008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntilskud 
med 50 pct. refusion, grp. 009 og 010 minus grp. 094 

 010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion 
 011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion 
 012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion 
 013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion 
 014 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 80 pct. refusion 
 015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion 
 016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion 
 017 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion 
 
 
Revalidering 
Der oprettes fire nye grupperinger på funktion 5.58.80 Revalidering til registrering af 
udgifterne til revalideringsydelse, løntilskud vedrørende revalidender, merudgifter til 
bolig under revalidering og forrevalidering samt tilskud til selvstændig virksomhed fra 
1. januar 2016. Derudover oprettes der fire nye refusionsgrupperinger for hver af de 
fire ydelsestyper. Endelig skal en del af de nuværende grupperinger vedrørende reva-
lidering ændres til afløbsgrupperinger. 
 
Ændringerne omfatter følgende grupperinger på funktion 5.58.80: 
 
5.58.80 Revalidering 
 
Dranst 1 
 001 Afløb af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 50 pct. 

refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 64 og § 64 a) 
 002 Afløb af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 

refusion (§ 52, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik)  
 006 Afløb af tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (lov om aktiv 

socialpolitik § 65)  
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 008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud 
med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, jf. § 64, stk. 4 
og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2) 

 011 Afløb af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. 
refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3 og lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats § 45, stk. 2) 

 012 Afløb af revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 
52, stk. 3) 

 014 Revalideringsydelse 
 015 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering  
 016 Tilskud til selvstændig virksomhed 
 017 Løntilskud vedr. revalidender 
 094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 

30 pct. refusion 
 
Dranst 2 
 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsud-

gifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 006, 012, minus 091 og 093  
 004 Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. 

refusion på gruppering 008, 011 minus 092   
 009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på grp. 002, minus 094 
 010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion 
 011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion 
 012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion 
 013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion 
 014 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 80 

pct. refusion 
 015 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 40 

pct. refusion 
 016 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 30 

pct. refusion 
 017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 20 

pct. refusion 
 018 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 80 pct. refusion 
 019 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 40 pct. refusion 
 020 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 30 pct. refusion 
 021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion 
 022 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct. refusion 
 023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion 
 024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion 
 025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion 
 
 
Fleksjob og ledighedsydelse 
I forbindelse med refusionsomlægningen udskilles ledighedsydelse fra den nuværen-
de funktion 5.58.81, og der oprettes en ny funktion 5.58.83 Ledighedsydelse. 
 
Samtidig foretages en sanering og sammenlægning af nogle af de nuværende grup-
peringer vedrørende fleksjob og ledighedsydelse. Dette skal ses i sammenhæng med, 
at refusionsomlægningen i udgangspunkt kun vedrører nytilkendelse af fleksjob og 
ledighedsydelse fra 1. juli 2014, og de nuværende grupperinger på de to områder 
derfor skal opretholdelse i en længere periode. 
 
  



 

 11 

Fleksjob 
Der oprettes fire nye grupperinger på funktion 5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob 
og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 og 8, jf. lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. Det drejer sig om løntilskud vedrørende personer med handicap, 
fleksløntilskud til personer i fleksjob efter det nye refusionssystem, tilskud til selvstæn-
digt erhvervsdrivende efter det nye refusionssystem og fleksbidrag fra staten fra 4. 
januar 2016. Derudover oprettes der fire nye refusionsgrupperinger for hver af de tre 
ydelsestyper. 
 
På funktionen slettes som nævnt alle grupperinger vedrørende ledighedsydelse. Der-
udover samles de nuværende fem grupperinger 013-017 vedrørende løntilskud til 
personer i fleksjob og selvstændigt erhvervsdrivende efter den gamle fleksjobordning 
fra før 1. januar 2013 på én gruppering 013. 
 
Desuden lukkes gruppering 002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændi-
ge erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget 
løntilskud, gruppering 097 Indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob 
med 100 pct. refusion og gruppering 100 Indtægter fra tilbagebetaling af løntilskud 
med 100 pct. refusion, som ikke er refusionsberettigede, da disse grupperinger ikke 
længere er aktuelle. 
 
Endelig er der enkelte grupperinger på funktionen som ændrer indhold, herunder til 
afløbskonti. 
 
Funktion 5.58.81 kommer dermed fremover til at omfatte følgende grupperinger:  
 
5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i 
målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-
job) 
 
Dranst 1  
 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 
63 og § 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

 009 Afløb af løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 
§ 2, nr. 8 med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63 og § 
64, stk. 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)  

 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 
§ 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 ef-
ter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 
påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion  

 093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refu-
sion (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

 094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i mål-
gruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) (§ 
111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

 095 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede personer i mål-
gruppe § 2, nr. 8 ydet med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

 096 Efterbetaling af udgifter til løntilskud til handicappede personer vedr. perioden 
før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 
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 098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer i fleksjob og personer 
i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2 nr. 6 og handicappede personer, jf. § 111 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats)  

 112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats) 

 113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. refu-
sion 

 114 Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende ydet med 65 pct. 
refusion 

 115 Løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats 

 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes 
finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Dan-
mark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 

 117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommu-
nernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling 
Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 

 118 Fleksbidrag fra staten 
  
Dranst 2 
 003 Berigtigelser 
 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus 

grp. 94, 95, 96 og 98)  
 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede perso-

ner og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 
114)   

 009 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 80 pct. refusion 

 010 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 40 pct. refusion 

 011 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 30 pct. refusion 

 012 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 20 pct. refusion 

 013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion 
 014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion 
 015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion 
 016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion 
 017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. refusion 
 018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refusion 
 019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refusion 
 020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion 
 
Ledighedsydelse 
Der oprettes en ny funktion 5.58.83 Ledighedsydelse. På denne funktion registreres 
for det første udgifter til ledighedsydelse til personer visiteret før 1. juli 2014 efter de 
nuværende refusionsregler. I den forbindelse bliver fire af de nuværende grupperinger 
til registrering af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion i passive perioder 
samlet på én gruppering. (ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse, i visitationspe-
rioden, mellem fleksjob, under sygdom og barsel). 
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For det andet udgifter i forbindelse med modtagere af ledighedsydelse, som ikke er 
omfattet af refusionsomlægningen af forsørgelsesydelserne. 
 
For det tredje udgifter til ledighedsydelse efter det nye refusionssystem, herunder fire 
grupperinger på dranst 2 til registrering af refusionen på de fire trin. 
 
På denne baggrund kommer den nye funktion til at omfatte følgende grupperinger på 
dranst 1 og 2: 
 
5.58.83 Ledighedsydelse 
 
Dranst 1 
 001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af 

visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejds-
løshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 

 002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats 

 003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats 

 004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i lov om aktiv social-
politik) 

 005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 
104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik  

 006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion 
efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 

 007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 
1, i lov om aktiv socialpolitik 

 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 
1 i lov om aktiv socialpolitik 

 090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt 
med 65 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2) 

 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. 
refusion (§§ 74 e og 74 f) 

 092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt 
med 35 pct. refusion (§§ 74 a, 74 f og 74 h) 

 093 Indtægter fra tilbagebetaling af befordringsgodtgørelse og udgifter til hjælpe-
midler til personer på ledighedsydelse 

 094 Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, ikke-
refusionsberettiget (tilbagebetalinger vedr. grp. 004) 

 095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt 
med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik 

 
Dranst 2  
 001 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 

008, minus grp. 91 og 93) 
 002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 

og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95) 
 003 Berigtigelser 
 004 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. refusion (grp. 092) 
 005 Refusion af indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse med 65 pct. refusi-

on (grp. 90) 
 006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion 
 007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion 
 008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion 
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 009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion 
 
 
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 
Der oprettes fire nye grupperinger på funktion 5.58.82 Ressourceforløb og jobafkla-
ringsforløb til registrering af udgifterne til ressourceforløbsydelse under ressourcefor-
løb, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, løntilskud under ressourcefor-
løb og løntilskud under jobafklaringsforløb fra 1. januar 2016. Derudover oprettes der 
fire nye refusionsgrupperinger for hver af de fire ydelsestyper. Endelig ændres en del 
af de nuværende grupperinger vedrørende ressourceforløb og jobafklaringsforløb til 
afløbsgrupperinger. 
 
Ændringerne omfatter følgende grupperinger på funktion 5.58.82: 
 
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 
 
Dranst 1 
 001 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 

2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv  
 002 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv 
 008 Ressourceforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion, 
 012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. 

januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv  
 013 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, 

aktiv 
 091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 

1. januar 2016 med 30 pct. refusion 
 093 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden 

før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion   
 101 Jobafklaringsforløb, afløb af løntilskud med 50 pct. refusion 
 102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refu-

sion, jf. § 103 b, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik 
 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 
 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 
 105 Løntilskud under ressourceforløb 
 106 Løntilskud under jobafklaringsforløb 
 
Dranst 2 
 001 Refusion af, afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. re-

fusion minus grp. 091 og 093 
 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) 

og af afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 
094 

 004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusi-
on 

 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusi-
on 

 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusi-
on 

 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusi-
on 

 008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. 
refusion 
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 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. 
refusion 

 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. 
refusion 

 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. 
refusion 

 012 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 80 pct. refusion 
 013 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 40 pct. refusion 
 014 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 30 pct. refusion 
 015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion 
 016 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion 
 017 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion 
 018 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion 
 019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion 
 
Løntilskud til forsikrede ledige 
Der oprettes fire nye grupperinger på funktion 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for for-
sikrede ledige til registrering af udgifterne til løntilskud vedrørende forsikrede ledige 
under hhv. private og offentlige arbejdsgivere, løntilskud vedrørende forsikrede perso-
ner med handicap og løntilskud vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1. 
januar 2016. Derudover oprettes der fire nye refusionsgrupperinger for hver af de fire 
ydelsestyper. Endelig ændres en del af de nuværende grupperinger vedrørende løntil-
skud til forsikrede ledige mv. til afløbsgrupperinger. 
 
Som følge af ændringerne vedrørende løntilskud til forsikrede ledige er konteringsreg-
lerne på funktion 5.68.95 konsekvensrettet. 
 
Ændringerne omfatter følgende grupperinger på funktion 5.68.91: 
 
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 
 
Dranst 1 
 102 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – statslige og re-

gionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

 103 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – private arbejds-
givere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 105 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede personer med handicap, 
jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt §§ 51 og 52 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 106 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – kommunale 
arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 107 Afløb af løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
med 50 pct. refusion 

 108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere 
 109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere 
 110 Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap 
 111 Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
 
Dranst 2 
 005 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkeds-

ydelse med 50 pct. refusion (grp. 107) fra 2014 
 006 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-103 og 

105-106) fra 2011 
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 007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – private 
arbejdsgivere 

 008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private 
arbejdsgivere 

 009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private 
arbejdsgivere 

 010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private 
arbejdsgivere 

 011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – offentlige 
arbejdsgivere 

 012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige 
arbejdsgivere 

 013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige 
arbejdsgivere 

 014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige 
arbejdsgivere 

 015 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 80 pct. 
refusion 

 016 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 40 pct. 
refusion 

 017 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 30 pct. 
refusion 

 018 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 20 pct. 
refusion 

 019 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 80 pct. 
refusion 

 020 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 40 pct. 
refusion 

 021 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. 
refusion 

 022 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. 
refusion 

 
Førtidspension  
Der oprettes en ny funktion 5.48.66. Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 til regi-
strering af udgifterne til førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension 
d. 1. juli 2014 eller senere. Den nye funktion omfatter således alle kommunale udgifter 
til førtidspensionister, som omfattes af refusionsomlægningen. 
 
Derudover samles funktionerne 5.48.68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfi-
nansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, 5.48.69 Førtidspension 
med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler gældende før 1. januar 
2003 og 5.48.70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt 
efter regler gældende fra 1. januar 2003 på funktion 5.48.68, som ændrer navn til Før-
tidspension tilkendt før 1. juli 2014. Funktionen vil således fremadrettet omfatte alle 
kommunale udgifter til førtidspensionister, som ikke omfattes af refusionsomlægnin-
gen. 
 
Det bemærkes, at eventuelle tilbagebetalinger vedrørende kommunal medfinansiering 
af førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014 vil skulle registreres under funktion 
5.48.68. Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014, såfremt tilbagebetalingen vedrører 
førtidspension udbetalt til en borger i perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015. Det-
te gælder uanset tilkendelsestidspunktet. 
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Som følge af ændringerne vedrørende førtidspension ophæves funktion 5.48.69 Før-
tidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler gældende 
før 1. januar 2003 samt funktion 5.48.70 Førtidspension med 65 pct. kommunal med-
finansiering – tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. 
 
Ændringerne omfatter oprettelsen af følgende grupperinger på den nye funktion 
5.48.66: 
 
5.48.66 Førtidspension tilkendt efter d. 1. juli 2014 
 
Dranst 1 Drift 
 001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering 
 002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering 
 003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering 
 004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering 
 
Dertil kommer, at grupperingerne under dranst 1 for funktionerne 5.48.69 Førtidspen-
sion med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler gældende før 1. 
januar 2003 og 5.48.70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – til-
kendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 overføres til funktion 5.48.68, som skif-
ter navn til Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. 
 
5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 
 
Dranst 1 Drift 
 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 

tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 
 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-

finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 
 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 

tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 
 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-

finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 
 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler 

gældende fra 1. januar 2003 
 006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler 

gældende fra 1. januar 2003 
 
Dranst 2 Statsrefusion 
 003 Berigtigelser 
 

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

de på mail: npa@oim.dk eller tlf. 33 92 93 00.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Nicolai Abildskov Pallisborg 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL UDLÆNDINGE (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 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c  
  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 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 c 
  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. 
 1 Drift 
  001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter 

integrationsloven 
  004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet efter integrationsloven 
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 
  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 
  005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 
  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 
 
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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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) 

5.48.66. Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 
 1 Drift 
  001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering 
  002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering 
  003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering 
  004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering 
 
5.48.67 Personlige tillæg m.v. 
 1 Drift 
  001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige 

tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), per-

sonlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  007 Briller, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 
  008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 
  009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1) 
  010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4) 
  011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a 

(§ 18) 
  012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 
  013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 

(§ 17, stk. 1 og 3) 
  014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 
  093 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 1. 1. 

1998 
  094 Tilbagebetaling a personlig tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden 

1.1. 1998 – 1.3. 2001 
 2 Statsrefusion 
   003 Berigtigelser 
  004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 
 
5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 
 1 Drift 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinan-

siering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 
  002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal 

med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 
  003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinan-

siering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 
  004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal 

med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 
  005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter 

regler gældende fra 1. januar 2003 
  006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter 

regler gældende fra 1. januar 2003 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 

KONTANTE YDELSER (57) 

5.57.71 Sygedagpenge 
 1 Drift 
  001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov 

om sygedagpenge 
  003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, 

stk. 2, i lov om sygedagpenge 
   004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med 

alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2, i lov om ret til orlov og dag-
penge ved barsel 

   005   Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 
50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge 

   006   Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 
pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, 
stk. 3, i lov om sygedagpenge 

   008   Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres 
ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats 

   009  Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refu-
sion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

   012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 
82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

   013 Sygedagpenge  
   014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 
   090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 
  2 Statsrefusion 
  002 Refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003 og 

005 minus 090) 
  003 Berigtigelser 
  005 Refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 

og 012) 
  009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) 
   010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion 
   011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion 
   012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion 
   013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion 
   014 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. re-

fusion 
   015 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. re-

fusion 
   016 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. re-

fusion 
   017 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. re-

fusion 
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5.57.72 Sociale formål 
 1 Drift  
  001 Midlertidig huslejehjælp (Aktivloven, § 81 b) 
  004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 

84)    
  006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82) 
  007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82 a) 
  008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 
  009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 
     (Serviceloven, § 41) 
  010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100) 
  015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af 

børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42) 
  016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere 

mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, stk. 8) 
  017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a) 
  018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81 a) 
  019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt stillede 
  020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 

minus 019.  
  003 Berigtigelser 
 
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
 1 Drift 
  004  Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 

pct. refusion i passive perioder og afløb af udgifter efter LAS § 12, stk. 
2, 1. og 2. pkt., og stk. 3. 

   007 Kontanthjælp 
   008 Uddannelseshjælp 
   009 Særlig støtte 
   010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.  
   011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 
   012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 
  013 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til forsørgere 

fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, nr. 1 og 
2, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 

  016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 
refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 

  017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i lov 
om aktiv socialpolitik) 

  018 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikke-
forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 2, nr. 2, § 25, stk. 
3, nr. 3, § 25, stk. 3, nr. 5, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 

  019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til 
social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og afløb af kontant-
hjælp til førtidspensionister uden ret til social pension vedr. perioden før 
1. januar 2016 (§ 27 a  i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion 

  020 Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1. januar 
2016 med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 3, nr. 6, 7, 8, 9 og 10, § 25, stk. 4, 
og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 
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  091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i 
lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats samt § 164 i lov om social service) 

  092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i 
lov om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats samt § 164 i lov om social service) 

  093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i lov 
om aktiv socialpolitik) 

  094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i lov 
om aktiv socialpolitik) 

  095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. 
refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik). 

  096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 
2006 med 50 pct. refusion 

   097  Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp 
efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion  

 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094 
  002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017, kon-

tanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social 
pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 013, 
016, 018-020 minus grp. 097 

  003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 
samt regnskabsaflæggelse og revision) 

004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 
med 35 pct. refusion 

   005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion 
   006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion 
   007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion 
   008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion 
   009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion 
   010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion 
   011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion 
   012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion 
   013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion 
   014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion 
   015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion 
   016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion 
   017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. med 80 pct. refusion 
 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. med 40 pct. refusion 
 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. med 30 pct. refusion 
  020 Tilskud fra EU 
   021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. med 20 pct. refusion 
   022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 

80 pct. refusion 
   023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 

40 pct. refusion 
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   024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 
30 pct. refusion 

   025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 
20 pct. refusion 

   026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 
pension med 80 pct. refusion 

   027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 
pension med 40 pct. refusion 

   028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 
pension med 30 pct. refusion 

    029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 
pension med 20 pct. refusion 

  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på 
grp. 096 

 
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
 1 Drift 
  004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 

100 pct. refusion (kontanthjælp mv.) 
  005 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 

100 pct. refusion (revalidering mv.) 
  006 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 

med 100 pct. refusion 
  016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 
  020 Tilskud fra EU 
 
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere 
 1 Drift 
  001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (in-

klusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 
  002 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 

pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i 
lov om aktiv socialpolitik 

  004 Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpo-
litik) 

  005 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 
refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 

  010 Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i 
tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion  

  011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refu-
sion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51). 

  014 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering vedr. peri-
oden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 
§§ 23, 24, 25 og 25 a, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt., og 47, stk. 4) 

  015   Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 
pct. refusion 
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  016   Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær 
uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion 

  093  Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 
  094 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 
  096 Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. 

vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 
  097  Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv 

socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 

001  Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppe-
ring 094 

002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 001, 004, 
011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093 

  003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 
samt regnskabsaflæggelse og revision) 

  004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 
010, 014 minus gruppering 097 

  020  Tilskud fra EU 
  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på 

grp. 096 
 
5.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering 
 1 Drift 
  001 Tilskud til lejere 
  002 Lån til lejere af én og tofamilieshuse 
  003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 
  005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 
  006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger 
  091 Efterreguleringer 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
 
5.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering 

1  Drift 
   001 Boligsikring som lån 
  002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter § 29 b 
  003 Boligsikring som tilskud og lån 
  004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven 
  005 Boligsikring som tilskud 
  006 Almindelig boligsikring 
  007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 
  008 Tilskud til erhvervslejere 
  009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger 
  010  Boligsikring efter særligt behov uden refusion 
  091 Efterregulering 
  092  Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter  
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
     
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.7 - side  6 

  
Dato: August 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 
 

5.57.78  Dagpenge til forsikrede ledige 
 1 Drift 

   003 Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansie-
ring 

   004 Berigtigelser 
   005  Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledi-

ge efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

006  Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 
007  Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 

70 pct. kommunalt bidrag 
008  Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder, 

70 pct. kommunalt bidrag 
010 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. 

kommunal medfinansiering 
011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar 

2016 i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering 
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 
016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering 
017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering 
018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering 
019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering 
 

5.57.79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og 
kontantydelsesordning 

 1 Drift 
  001  Afløb af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refu-

sion 
  002 Afløb af særlig uddannelsesydelse under uddannelse og virksomheds-

praktik med 50 pct. refusion 
  003 Afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har 

opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 
  004 Afløb af løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 

pct. refusion 
  006  Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning 

med 50 pct. refusion   
  007 Afløb af transportudgifter til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, 

med 50 pct. refusion 
  008 Afløb af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive peri-

oder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion 
  009 Afløb af kontantydelse i aktive perioder med 50 pct. refusion 
  010 Afløb af løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. 

refusion 
  011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse 
  012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse 
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013 Kontantydelse 
014 Løntilskud vedr. kontantydelse  

  091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 
pct. refusion 

  092 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 
pct. refusion 

  093 Tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 
30 pct. refusion 

  094 Tilbagebetaling af kontantydelse ydet med 50 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perio-

der med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp. 091 
  002 Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse under uddan-

nelse og til løntilskud med 50 pct. refusion, grp. 002 og 004 minus grp. 
092 

  003 Refusion af afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for 
ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion, grp. 
003 og 007 

  004  Berigtigelser 
  006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 

med 50 pct. refusion, grp. 006. 
  007  Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 

2016 i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering 
med 30 pct. refusion, gruppering. 008 minus gruppering. 093 

  008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntil-
skud med 50 pct. refusion, gruppering. 009 og 010 minus gruppering 
094 

  009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse til personer på kontant-
ydelse med 50 pct. refusion, gruppering. 012 

  010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion 
  011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion 
  012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion 
  013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion 
  014 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 80 pct. refusion 
  015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion 
  016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion 
  017 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 

5.58.80 Revalidering 
 1 Drift 
  001 Afløb af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 

50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a) 
  002 Afløb af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 

pct. refusion (§ 52, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik) 
  003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats 
  004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (§ 71, stk. 1, i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
  005 Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsin-
stitutioner (§ 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  006 Afløb af tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (lov om 
aktiv socialpolitik § 65) 

  008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med 
løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
§ 51, jf. § 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2) 

  011 Afløb af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 
65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3, og lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2) 

  012 Afløb af revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv social-
politik § 52, stk. 3) 

  013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

  014  Revalideringsydelse 
  015  Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering  
  016  Tilskud til selvstændig virksomhed 
  017 Løntilskud vedr. revalidender 
  091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 

pct. refusion  
  092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65, §§ 93-94 i lov 

om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
  093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv 

socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)  
  094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 

med 30 pct. refusion 
  096 Efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. vedr. perioden før 1. juli 

2006 med 50 pct. refusion 
  2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt af-

løbsudgifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 006, 012, minus 091 og 
093  

  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelser med 

65 pct. refusion på grp. 008, 011, minus 092 
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  009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på grp. 002, minus 094 
 010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion 
 011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion 
 012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion 
 013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion 
 014 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 

med 80 pct. refusion 
 015 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 

med 40 pct. refusion 
 016 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 

med 30 pct. refusion 
 017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 

med 20 pct. refusion 
 018 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 80 pct. refusion 
 019 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 40 pct. refusion 
 020 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 30 pct. refusion 
 021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion 
 022 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct. refusion 
 023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion 
 024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion 
 025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion 
 030 Refusion af efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. med 50 pct. 

refusion på grp. 096 
 
5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-

gruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)  
 1 Drift 
  008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, 

nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 
50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats) 

  009 Afløb af løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i 
målgruppe § 2, nr. 8, med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats (§ 63 og § 64, stk. 7, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats) 

  012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i 
målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i 
målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats 

  013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion 

  093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. 
refusion (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i 
målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere 
skånejob) (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  095 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede personer i 
målgruppe § 2, nr. 8, ydet med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  096 Efterbetaling af udgifter til løntilskud til handicappede personer vedr. 
perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 

  098  Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer i fleksjob og 
personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, og handicappede 
personer, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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  111  Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats)  
  112  Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
  113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. 

refusion 
  114 Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende ydet med 65 

pct. refusion 
   115 Løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats 
  116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kom-

munernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommu-
nerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 
og 3 

  117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om 
kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kom-
munerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, 
stk. 2 og 3 

  118 Fleksbidrag fra staten 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, 

minus grp. 094, 095, 096 og 098) 
  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede 

personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refu-
sion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 
112 minus grp. 93, 113 og 114) 

  009 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, 
nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 80 pct. refusion 

  010 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, 
nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 40 pct. refusion 

  011 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, 
nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 30 pct. refusion 

  012 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, 
nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 20 pct. refusion 

  013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. 
refusion 

  014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. 
refusion 

  015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. 
refusion 

  016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. 
refusion 

  017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. refu-
sion 

  018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refu-
sion 

  019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refu-
sion  

  020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refu-
sion 
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5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 
 1 Drift 
   001  Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. 

januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv 
   002  Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, 

aktiv 
   003  Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion 

ressourceforløbsydelse 
   004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 

pct. refusion ressourceforløbsydelse 
   005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og 

opkvalificering 50 pct. refusion aktive tilbud 
   006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse 
   007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse 
   008  Ressourceforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion, 
   009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f 
   010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. refusi-

on, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 
2. punktum) 

   011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb 

   012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 
1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv 

   013 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refu-
sion, aktiv 

   014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion 
   015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 

pct. refusion 
   016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion 
   017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion 
   018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f  
   019 Jobafklaringsforløb, mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. 
punktum) 

   020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtage-
re i et jobafklaringsforløb. 

   091  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perio-
den før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 

   092  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. 
refusion   

   093  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. 
perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion   

   094  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 
pct. refusion  

   101 Jobafklaringsforløb, afløb af løntilskud med 50 pct. refusion 
   102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden 

refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik 
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   103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 
   104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 
   105 Løntilskud under ressourceforløb 
   106 Løntilskud under jobafklaringsforløb 
 2 Statsrefusion 

001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 
pct. refusion minus grp. 091 og 093  

002  Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 
014-020) og afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) med 50 pct. refusion 
minus grp. 092 og 094 

  003  Berigtigelser 
   004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. 

refusion 
   005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. 

refusion 
   006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. 

refusion 
   007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. 

refusion 
   008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 

pct. refusion 
   009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 

pct. refusion 
   010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 

pct. refusion 
   011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 

pct. refusion 
   012 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 80 pct. refusion 
   013 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 40 pct. refusion 
   014 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 30 pct. refusion 
   015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion 
   016 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion 
   017 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion 
   018 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion 
  019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion 
 
5.58.83 Ledighedsydelse 
  001  Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering 

af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Dan-
mark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 

  002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats 

003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats 

004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv 
socialpolitik) 

005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion ef-
ter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik  

006  Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refu-
sion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik  
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 007   Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 
104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 

 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 
104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 

 090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse 
udbetalt med 65 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2) 

 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 
pct. refusion (§§ 74 e og 74 f) 

 092  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse 
udbetalt med 35 pct. refusion (§§ 74 a, 74 f og 74 h) 

 093  Indtægter fra tilbagebetaling af befordringsgodtgørelse og udgifter til 
hjælpemidler til personer på ledighedsydelse 

094  Indtægter fra tilbagebetalinger af ledighedsydelse og særlig ydelse, ik-
ke-refusionsberettiget (tilbagebetalinger vedr. grp. 004) 

  095  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse 
udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv 
socialpolitik 

 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus 

grp. 91 og 93) 
  002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. 

refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 005-
007, minus grp. 95) 

  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. 

refusion (grp. 092) 
  005 Refusion af indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse med 65 pct. 

refusion (grp. 90) 
  006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion 
  007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion 
  008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion  
  009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 
 1 Drift 

  001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 
 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 
 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og 

selvforsørgende 
 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende. 
 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 
 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 
 007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 
 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 
 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 
 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse 
 011  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 

012  Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 
 013  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kon-

tant- og uddannelseshjælpsmodtagere 
 014  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-

cering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 
 015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-

cering for dagpengemodtagere 
 090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt 

grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper 
 091 Tilskud vedrørende produktionsskoler 
 092 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt 

grundlag til øvrige målgrupper 
 2 Statsrefusion 

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede 
driftsloft, grp. 001-004, 010-012 og 015 minus grp. 090 og 091 

002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 
minus grp. 092 

 003 Berigtigelser  
 020 Tilskud fra EU 

 
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

  1 Drift 
006   Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. 

refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4, og 
100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

007  Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. 
 §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

008   Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannel-
se med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede 
i erhverv m.v. 
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016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ord-
ning, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

017 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til 
særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats  

102 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – statslige 
og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 103 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – private ar-
bejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 105  Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede personer med han-
dicap, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 
samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 106 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – kommuna-
le arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 107  Afløb af løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse med 50 pct. refusion 

 108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere 
 109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere 
 110 Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap 
 111 Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse 

2 Statsrefusion 
001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp.016 og 

017) 
 003  Berigtigelser 
 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handi-

cappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 
 005 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud ved den midlertidige arbejds-

markedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 107) fra 2014 
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 006  Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-
103 og 105-106) fra 2011 

 007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – pri-
vate arbejdsgivere 

 008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – pri-
vate arbejdsgivere 

 009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – pri-
vate arbejdsgivere 

 010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – pri-
vate arbejdsgivere 

 011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – of-
fentlige arbejdsgivere 

 012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – of-
fentlige arbejdsgivere 

 013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – of-
fentlige arbejdsgivere 

 014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – of-
fentlige arbejdsgivere 

 015 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 80 
pct. refusion 

 016 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 40 
pct. refusion 

 017 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 30 
pct. refusion 

 018 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 20 
pct. refusion 

 019  Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 80 
pct. refusion 

 020  Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 40 
pct. refusion 

 021  Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 
pct. refusion 

 022  Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 20 
pct. refusion 

 
5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, 

den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse 
ansat i kommuner  

 1  Drift  
  001  Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelses-

indsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesord-
ning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til 
kontantydelse med løntilskud  

 2 Statsrefusion  
  003 Berigtigelser (lov om aktiv en beskæftigelsesindsats § 110, stk. 5, og § 

111)  
  020 Tilskud fra EU  
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5.68.96 Servicejob 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob) 
 
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 
 1 Drift 
  001 Løn til personer i seniorjob 
  002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs 
 2 Statsrefusion 
  002 Tilskud til kommunale seniorjob 
  003 Berigtigelser vedr. seniorjob 
 
5.68.98 Beskæftigelsesordninger 
 1 Drift 
  001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf.§ 

98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
  002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusi-

on, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
  003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i 

virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c) 
  004 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, for 

forsikrede og ikke-forsikrede personer 
  005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob 
  009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtage-

re og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. 
(lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55) 

  010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter 
efter § 7 i LAB 

  011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælps-
modtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 
pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 
77 og lov om aktiv socialpolitik §§ 34 a og b 

  012 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats §§ 31 b-31 f 

  015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats § 75b) 

  017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum)
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  018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som 

tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
  019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor 
  091 Afløb af tilbagebetaling af uretmæssig modtaget jobpræmie 
  095 Afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed  

097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmod-
tagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats § 82 

100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb 
til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 a i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, 
jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 102  Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats  

103   Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige 
grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats  

 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og 

beskæftigede (gruppering 001 og 002) 
  003 Berigtigelse (lov om retssikkerhed og administration på det sociale 

område § 85 samt § 69 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 
m.v) 

  008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til 
15-17-årige med 50 pct. refusion  

  009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen 
  010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 

og 103) 
   019  Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 
  020 Tilskud fra EU  
 
 
STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE OG ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (72) 

5.72.99 Øvrige sociale formål 
 1 Drift 
  001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 
  002 Udgifter til husly (§ 80) 
  003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) 
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8 Balanceforskydninger  
 
 
FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 

8.22.01 Kontante beholdninger 
8.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
8.22.07 Placerings- og investeringsforeninger 
8.22.08 Realkreditobligationer 

5 Balanceforskydninger 
001 Tilgang  
002 Afgang 

8.22.09 Kommunekreditobligationer 
5 Balanceforskydninger  

001 Tilgang 
002 Afgang 

8.22.10 Statsobligationer m.v. 
5 Balanceforskydninger 

001 Tilgang 
002 Afgang 

8.22.11 Likvide aktiver udstedt i udlandet 
 
 
FORSKYDNINGER I TILGODEHAVENDER HOS STATEN (25) 

8.25.12 Refusionstilgodehavender 
8.25.13 Andre tilgodehavender 
 5 Balanceforskydninger  
  001 Kontante tilgodehavender hos staten som følge af delingsaftalen.  
 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28) 

8.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
8.28.15 Andre tilgodehavender 
8.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 
8.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 
8.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 
 5 Balanceforskydninger  
  001 Kontante tilgodehavender hos andre kommuner som følge af delingsaf-

talen.  
  002 Kontante tilgodehavender hos regioner som følge af delingsaftalen.  
 
 
FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32) 

8.32.20 Pantebreve 
8.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber 
8.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 
8.32.23 Udlån til beboerindskud 
8.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 
  002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger 
  003 Driftsstøttelån 
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8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
 5 Balanceforskydninger  
  001 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a, stk. 7, i lov om aktiv socialpoli-

tik)  
  002 Registrering af forskydninger i lån til betaling ejendomsskatter 
   003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen 
   004  Udlån til regioner som følge af delingsaftalen 
   005 Udlån til staten som følge af delingsaftalen 
   006 Udlån til klimainvesteringer 
8.32.26 Ikke-likvide obligationer 
8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden 
 
 
UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

8.35.29  Klimainvesteringer 
8.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 
8.35.31 Gasforsyning 
8.35.32 Elforsyning 
8.35.33 Varmeforsyning 
8.35.34 Vandforsyning 
8.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 
 
FORSKYDNINGER I AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER 
UDBETALING FOR ANDRE (38) 

8.38.36 Kommuner og regioner m.v. 
8.38.37 Staten 
 
 
FORSKYDNINGER I AKTIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (42) 

8.42.40 Beskyttelsesrumspulje 
8.42.41 Alderssparefond 
8.42.42 Legater 
8.42.43 Deposita 
8.42.44 Parkeringsfond 
 
 
FORSKYDNINGER I PASSIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (45) 

8.45.45 Alderssparefond 
8.45.46 Legater 
8.45.47 Deposita 
 
 
FORSKYDNINGER I PASSIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER 
UDBETALING FOR ANDRE (48) 

8.48.48 Kommuner og regioner m.v. 
8.48.49 Staten 
 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 

8.50.50 Kassekreditter og byggelån 
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FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 

8.51.52 Anden gæld 
 5 Balanceforskydninger       
  012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til løn-

modtagere hos forsikrede arbejdsgivere  (§ 27) 
  013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt 
  018 Delpension 
  090 Refusion af offentlige pensioner 
  092 Refusion af børnetilskud 
  093 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 
  094 Refusion af andre familieydelser 
  095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser 
  096 Refusion af orlovsydelse 
  097 Refusion af ATP-bidrag 
  100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp 
  101 ATP-bidrag sygedagpenge 
  103 ATP-bidrag delpension 
  105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen  
  106 Fleksydelse 
  107 Bidrag vedr. fleksydelse 
  108 Refusion vedr. fleksydelse 
  109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten. 
  110 Betalinger vedrørende pas 
  111 Betalinger vedrørende kørekort 
  112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skatteplig-

tig) 
  113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensionsordning (ikke skat-

tepligtig) 
  114 Dagpenge til EØS-borgere 
  115 Gebyr vedrørende grundvandskortlægning 
  116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 
  117 ATP-bidrag til fleksjobansatte 
  118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb 
  119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 
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FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 

8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Forskudsbeløb af kirkeskat 
  002 Afregning af forskelsbeløb 
  006 Fællesfonden 
  011 Afregning af kirkeskat med andre kommuner 
  012 Efterbetaling og bøder 
  013 Landskirkeskat 
  014 Lokale kirkelige kasser 
   
8.52.54 Andre kommuner og regioner 
 5 Balanceforskydninger 
   001 Kontant kompensation til andre kommuner som følge af delingsaftalen  
    002 Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen  
8.52.55 Skyldige feriepenge (frivillig) 
8.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
8.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
8.52.58 Edb fejlopsamlingskonto 
8.52.59 Mellemregningskonto 
  5 Balanceforskydninger 
   001 Over-/underdækning vedrørende elforsyning 
8.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 
8.52.62 Afstemnings- og kontrolkonto 
 
 
FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD (55) 

8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
8.55.64 Stat og hypotekbank 
  7 Finansiering  
   001 Lån fra staten som følge af delingsaftalen.  
8.55.65 Andre kommuner og regioner 
  7 Finansiering  
   001  Lån hos andre kommuner som følge af delingsaftalen  
   002 Lån hos regioner som følge af delingsaftalen 
8.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
8.55.67 Andre forsikringsselskaber 
8.55.68 Realkredit 
8.55.70 Kommunekredit 
8.55.71 Pengeinstitutter 
8.55.72  Gæld vedrørende klimainvesteringer. 
8.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
8.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
8.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
8.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 
8.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 
8.55.79  Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig) 
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MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (58) 

8.58.80 Grunde (frivillig) 
  5 Balanceforskydninger 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver 
8.58.81 Bygninger (frivillig) 
  5 Balanceforskydninger 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
8.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler (frivillig) 
  5 Balanceforskydninger 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
8.58.83 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr (frivillig) 
  5 Balanceforskydninger 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
8.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materi- 
  elle anlægsaktiver (frivillig) 
  5 Balanceforskydninger 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
 
 
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (62) 

8.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver (frivillig) 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver 
 
 
OMSÆTNINGSAKTIVER-VAREBEHOLDNINGER (65) 

8.65.86 Varebeholdninger/-lagre (frivillig) 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver          
 
 
OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG (68) 

8.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg (frivillig) 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Skattefinansierede aktiver 
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HENSATTE FORPLIGTELSER (72) 

8.72.90 Hensatte forpligtelser (frivillig) 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner  
  002 Bonusbetaling vedr. jobcentre 
  003 Arbejdsskader 
 
 
EGENKAPITAL (75) 

8.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver 
8.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver 
8.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver 
8.75.94 Reserve for opskrivninger 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Skattefinansierede aktiver 
8.75.95 Modpost for donationer  
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TILBUD TIL UDLÆNDINGE (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, 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, som deltager i et integrationsprogram. 
 

  003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 
23 c  

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

 
  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, som deltager i et integrationsprogram. 
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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, og som deltager i et integrationspro-
gram.  

 
  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, og som deltager i et integrationspro-
gram.  

 
  007  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 

c 

    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c, der 
vedrører selvforsørgende udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk. 
2, 3. punkt om tilbud til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp, og som deltager i et integrationspro-
gram.  

 
  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, og som deltager i et inte-
grationsprogram.  

 
  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, 
som deltager i et integrationsprogram. Dette omfatter også udgifter til 
danskuddannelse, der som led i integrationsprogrammet har en varig-
hed på op til 5 år, jf. integrationsloven § 16, stk. 6.  
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 011  Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram 

til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21 

    Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 
21 til selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp, og som deltager i et integrationspro-
gram. Dette omfatter også udgifter til danskuddannelse, der som led i 
integrationsprogrammet har en varighed på op til 5 år, jf. integrationslo-
ven § 16, stk. 6.   

     
  012  Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introdukti-

onsforløb ifølge integrationslovens § 24 d 

    Her registreres udgifter til ordinær danskuddannelse til indvandrere, 
som deltager i et introduktionsforløb efter integrationslovens § 24 d 
dvs. udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, internatio-
nale studerende og au pairs mv., der deltager i ordinær danskuddan-
nelse efter et afsluttet forløb med arbejdsmarkedsrettet danskuddan-
nelse, jf. danskuddannelseslovens § 2, stk. 1, og som fortsat er omfat-
tet af et introduktionsforløb. Udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk re-
gistreres på gruppering 103. 

     
  013  Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

Her registres udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister med ret til 
danskuddannelse efter danskuddannelsesloven, dvs. kursister, som på 
undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller del-
tager i danskuddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. Her registreres eksempelvis udgifter til danskud-
dannelse for grænsependlere, jf. danskuddannelseslovens § 2 a, stk. 1, 
og udlændinge, der har fået forlænget deres ret til ordinær danskud-
dannelse pga. sygdom eller barsel mv. jf. danskuddannelseslovens § 2, 
stk. 5, Endvidere registreres udgifter til danskuddannelse for udlændin-
ge som efter udløbet af introduktionsforløbet fortsætter i danskuddan-
nelse i samlet op til 3 år, jf. danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 3. 

 

  014  Tolkeudgifter 

Her registreres tolkeudgifter vedrørende personer omfattet af integrati-
onsloven.
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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, der vedrører indvandrere, som deltager i et introdukti-
onsforløb. 

 
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 
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. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter-
ne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatser-
ne 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. 
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Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 
under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbeta-
lingsgruppering. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger 
 

001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
efter integrationsloven  

Her registreres udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven, jf. kapitel 4 i lov om aktiv 
socialpolitik.  
 
Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a til ovennævnte 
persongruppe, der udbetales indtil en person får udbetalt kontanthjælp. 
 
Det bemærkes, at kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations-
programmet vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægnin-
gen) registreres på afløbsgruppering 004. 

 

  004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet 
af integrationsprogrammet efter integrationsloven 

Her registreres afløb af udgifter til kontanthjælp vedr. perioden før 1. 
januar 2016 med 50 pct. til udlændinge omfattet af integrationspro-
grammet efter integrationsloven, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Det bemærkes, at kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations-
programmet vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
gruppering 001. 

 
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 

Her registreres udgifter til hjælp til udlændinge, som skyldes den på-
gældendes deltagelse i et integrationsprogram efter integrationslovens 
§ 23 f. 
 
Ligeledes registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter integrati-
onslovens kapitel 6. 
 
Endelig registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber 
og mindre arbejdspladsindretninger efter integrationslovens § 24 a, stk. 
3. 

 
  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. 
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  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 
Her registreres 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 
 
  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. 

 
  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. 

 
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. 
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FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) 
 
 
Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Des-
uden registreres udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering, jf. 
lov om social pension (førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003) 
og lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 
(personer der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 
2003). 
 
På funktion 5.48.66. Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 registreres udgifterne til 
førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension den 1. juli 2014 eller se-
nere. Funktion 5.48.66 omfatter således alle kommunale udgifter til førtidspensionister, 
som omfattes af refusionsomlægningen. Undtaget herfor er eventuelle tilbagebetalinger 
vedrørende kommunal medfinansiering af førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014, 
hvis tilbagebetalingen vedrører førtidspension udbetalt til borgere i perioden 1. juli 2014 
til 31. december 2015. Disse skal registreres under funktion 5.48.68. Førtidspension 
tilkendt før 1. juli 2014 under de relevante grupperinger 005 og 006, alt afhængig af 
omfanget af den kommunale medfinansering. 
 
På funktion 5.48.67 registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og 
helbredstillæg med kommunal medfinansiering. Udgifter vedrørende personlige tillæg 
og helbredstillæg registreres under art 5.2.  
 
På funktion 5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 registreres alle kommunale 
udgifter til førtidspensionister, som ikke omfattes af refusionsomlægningen. 
 
5.48.66. Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 
Her registreres udgifterne til førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspen-
sion den 1. juli 2014 eller senere. Eventuelle tilbagebetalinger af kommunal medfinan-
siering af førtidspension til denne gruppe af borgere registreres på de relevante 001, 
002, 003 og 004. 
 
Såfremt en tilbagebetaling vedrører førtidspension udbetalt i perioden 1. juli 2014 til 31. 
december 2015, skal denne imidlertid registreres på funktion 5.48.68. under den rele-
vante gruppering. 
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 
1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 20 pct. 
 

  002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering 
Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 
1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 60 pct. 

 
  003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 
1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 70 pct. 
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  004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering 
Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 
1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 80 pct. 

 
Tilbagebetaling af kommunal medfinansiering af førtidspension registreres på de rele-
vante grupperinger. 
 
5.48.67 Personlige tillæg m.v.  
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg. 
Udgifter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg registreres under art 5.2. Som 
følge af førtidspensionsreformen, hvorefter personer tilkendt pension efter de nye regler 
ikke kan modtage personlige tillæg, tildeles de personlige tillæg til hhv. folke- og før-
tidspensionister efter to parallelle regelsæt. Der er derfor henvisninger til §§ 14 og 14 a 
gældende for folkepensionister samt §§ 17 og 17 a gældende for førtidspensionister, 
der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003. 
 
Udgifter efter overgangsordningen, jf. § 7, stk. 3, i lov nr. 1087 af 13. december 2000, 
registreres på de relevante grupperinger vedrørende helbredstillæg. 
 
På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 

 001 Briller, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende briller til pensio-
nister efter § 14, stk. 1 i lov om social pension og § 17, stk. 2, (førtids-
pensionsreformen 2003).  

 
  002 Medicin, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende medicin til pen-
sionister efter § 14, stk. 1 i lov om social pension og § 17, stk. 2 (før-
tidspensionsreformen 2003). 

 
  003 Tandlægebehandling, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende tandlægebe-
handling til pensionister efter § 14, stk. 1 i lov om social pension og § 
17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003). 
 

  004  Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, per-
sonlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende fysioterapi, fod-
terapi, kiropraktor- og psykologbehandling til pensionister efter § 14, 
stk. 1 i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 
2003). 

 
005  Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), 

personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende supplement til 
pensionister med nedsat pension (brøkpension) efter § 14 stk. 1 i lov 
om social pension og § 17 stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003). 
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  006 Andre personlige tillæg, § 14 stk. 1 (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg til pensionister efter § 14 
stk. 1 i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 
2003), der ikke er omfattet af grupperingerne 001-005. 

 
  007 Briller, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende briller til pensioni-
ster efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsrefor-
men 2003). 

 
  008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende medicin til pensio-
nister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsre-
formen 2003). 

 
  009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18, stk. 1) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandlægebehand-
ling til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 stk. 1 
(førtidspensionsreformen 2003). 

 
  010 Tandproteser, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandproteser til 
pensionister efter § 14 a, stk. 4 i lov om social pension og § 18 stk. 4 
(førtidspensionsreformen 2003). 

 
  011  Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 

14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fysioterapi, kiro-
praktor- og psykologbehandling til pensionister efter § 14 a i lov om so-
cial pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003). 

 
  012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fodbehandling 
ydet til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (før-
tidspensionsreformen 2003). 

 
  013  Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 

og 3 (§ 17, stk. 1 og 3) 

Her registreres kommunens medfinansiering på 25 pct. af udgifterne til 
personlige tillæg til varmeudgifter til pensionister efter § 14, stk. 2 i lov 
om social pension og § 17, stk. 1 (førtidspensionsreformen) samt udgif-
ter til tillæg til petroleumsudgifter efter § 14, stk. 3 i lov om social pensi-
on og § 17, stk. 3 (førtidspensionsreformen 2003). 

 
 014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende høreapparater til 
pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensi-
onsreformen 2003). 
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  093  Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 
1.1.1998 

Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicintil-
skud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3 i lov om social pension med 75 pct. re-
fusion før 1. januar 1998, og hvor tilbagebetalingen sker efter 1. januar 
1998. 

 
Tilbagebetalinger af varmetillæg ydet med 75 pct. refusion registreres 
ikke her, men på gruppering 013. 

 
  094  Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion i 

perioden 1.1. 1998 – 1.3 2001 

Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicintil-
skud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3 i lov om social pension med 50 pct. re-
fusion i perioden fra 1. januar 1998 til 1. marts 2001, og hvor tilbagebe-
talingen sker efter 1. marts 2001. 

 
Tilbagebetaling af helbredstillæg efter § 17 a og af personlige tillæg ef-
ter § 17, stk. 2 ydet med 50 pct. refusion registreres ikke her, men på 
de relevante grupperinger 001-002, 004-012. 

 
5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen fremover skal vise 
kommunernes finansieringsbidrag på området.  
 
Registreringen af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt der 
ifølge § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 
m.v. ydes 35 pct. eller 50 pct. statsrefusion. På funktion 5.48.68 registreres alle udgifter 
og indtægter vedrørende førtidspension, som er tilkendt efter 1. januar 1992 (efter 12. 
juni 1997 for 60-66-årige) og inden 1. januar 1999, og hvor der ifølge loven ydes 50 pct. 
statslig refusion. 
 
Endvidere registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, hvor der 
ifølge loven ydes 35 pct. statsrefusion, og hvor tildelingen er sket efter de regler der var 
gældende indtil 1. januar 2003, samt alle kommunale udgifter til førtidspensioner til-
kendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og frem til 1. juli 2014 
 
Desuden registreres eventuelle tilbagebetalinger vedrørende kommunal medfinansie-
ring af førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014, hvis tilbagebetalingen vedrører før-
tidspension udbetalt til borgeren i perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med-

finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 

Her registreres udgifter til de af revaliderings- og pensionsnævnene el-
ler af kommunalbestyrelsen tilkendte højeste og mellemste førtidspen-
sioner inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. 
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På samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelser og 
bistands- og plejetillæg med 50 pct. kommunal medfinansiering. 

 
Endvidere registreres her udgifter til højeste og mellemste førtidspensi-
oner til personer under 67 år tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 
50 pct. kommunal medfinansiering. På samme måde registreres også 
her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 50 pct. 
kommunal medfinansiering.  

 
Såfremt der til personer under 60 år er tilkendt en forhøjelse af en pen-
sion, som var tilkendt eller indstillet før 1. januar 1992, registreres udgif-
terne til forhøjelsen ligeledes her. Såfremt der til personer mellem 60 
og 67 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt inden 
den 12. juni 1997, registreres udgifterne til forhøjelsen også her. 

 
  002  Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. 

 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. 
januar 2003 

Her registreres udgifter til de af kommunalbestyrelsen tilkendte forhøjet 
almindelige førtidspension inden den 12. juni 1997 til personer under 
60 år med 50 pct. kommunal medfinansiering.  

 
Endvidere registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig før-
tidspension til personer under 67 år, tilkendt fra og med den 12. juni 
1997 med 50 pct. kommunal medfinansiering. 

 
  003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med-

finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 

Her registreres kommunale udgifter til højeste og mellemste førtidspen-
sion med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter den 
1. januar 1999. Endvidere registreres her udgifter til invaliditetsydelse 
og bistands- og plejetillæg med 65 pct. kommunal medfinansiering, 
som er tilkendt efter den 1. januar 1999. 

 
Såfremt der efter den 1. januar 1999 er tilkendt en forhøjelse af en 
pension, som var tilkendt inden den 1. januar 1999, registreres udgif-
terne til forhøjelsen også her. 

 
  004  Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. 

 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. 
januar 2003 

   Her registreres kommunale udgifter til almindelig og forhøjet almindelig 
førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt 
efter 1. januar 1999. 

  005  Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 
efter regler gældende fra 1. januar 2003 

Her registreres kommunens udgifter til førtidspension, som er tilkendt 
efter de fra den 1. januar 2003 gældende regler. Udgifter til førtidspen-
sion, som er tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003, og 
hvor kommunens udgifter til grundbeløb og pensionstillæg tidligere er 
blevet refunderet med 35 pct., men hvor førtidspensionisten mellem 1. 
juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reg-
lerne gældende fra 1. januar 2003, konteres ligeledes her. 
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Ydermere registreres eventuelle tilbagebetalinger vedrørende kommu-
nale udgifter til medfinansiering af førtidspension tilkendt efter den 1. ju-
li 2014, såfremt tilbagebetalingen vedrører førtidspension med 65 pct. 
kommunal medfinansiering udbetalt til borgeren i perioden 1. juli 2014 
til 31. december 2015. 

 
  006  Førtidspension med 50 kommunal medfinansiering tilkendt efter 

regler gældende fra 1. januar 2003 

Her registreres udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne 
gældende før 1. januar 2003, og hvor kommunens udgifter til grundbe-
løb og pensionstillæg tidligere er blevet refunderet med 50 pct., men 
hvor førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger 
at overgå til førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003. 

 
Ydermere registreres eventuelle tilbagebetalinger vedrørende kommu-
nale udgifter til medfinansiering af førtidspension tilkendt efter den 1. ju-
li 2014, såfremt tilbagebetalingen vedrører førtidspension med 50 pct. 
kommunal medfinansiering udbetalt til borgeren i perioden 1. juli 2014 
til 31. december 2015. 

 
 
Tilbagebetaling af førtidspension med refusion samt kommunal medfinansiering af før-
tidspension registreres på de relevante grupperinger. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende gruppering under dranst 2 
 
  003 Berigtigelser 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.7 - side  1 

  
Dato: August 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 
 

KONTANTE YDELSER (57) 
 
 
5.57.71 Sygedagpenge 
På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. 
lov om sygedagpenge. Endvidere registreres den kommunale medfinansiering af dag-
penge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved 
barsel.  
 
Det bemærkes, at kommunens indtægter som arbejdsgiver i form af refusion af syge-
dagpenge fra dagpengemyndighedskommunen, i regnskabet skal registreres på de 
relevante funktioner, hvor udgiften til løn (herunder løn under sygdom) til de pågælden-
de registreres. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for sygedagpenge og 
løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere fastsættes på baggrund af antallet af uger på 
offentlig forsørgelse. 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. 
 
Det bemærkes, at afløbsudgifter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 
2015, hvortil staten yder 100 pct. refusion, registreres på funktion 8.51.52. Afløbsudgif-
ter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 uden refusion eller hvortil 
staten yder 30 pct. eller 50 pct. refusion registreres på afløbsgrupperinger under denne 
funktion. Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere før 1. januar 2016, hvor-
til staten yder 50 pct. refusion, registreres ligeledes på en afløbsgruppering under den-
ne funktion. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, 

i lov om sygedagpenge 

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til 
sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden 
statslig refusion, jf., § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge. 
 
Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. de-
cember 2015 registreres på gruppering 013. 
 

  003 Afløbs af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 
62, stk. 2, i lov om sygedagpenge 

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til 
sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedag-
penge. 
 
Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. de-
cember 2015 registreres på gruppering 013. 

 
  004  Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre 

med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2, i lov om ret til orlov 
og dagpenge ved barsel 

Her registreres den kommunale medfinansiering på 50 pct. af udgifter-
ne til dagpenge til forældre med alvorligt syge børn jf. §§ 26 og 42, stk. 
2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. 
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005 Afløbs af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud 
med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til 
sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sy-
gedagpenge. 

 
Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. de-
cember 2015 registreres på gruppering 013. 

 
  006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 

30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 
§ 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til 
sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemodtage-
re og til personer i aktivering i øvrige vejlednings- og opkvalificeringstil-
bud, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge og § 32, stk. 1, nr. 2, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. de-
cember 2015 registreres på gruppering 013. 

 
   008  Afløbs af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemod-

tageres ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats  
Her registreres de kommunale afløbsudgifter vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2016 til løntilskud til sygedagpengemodtageres ansættelse med 
løntilskud, efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ved 
ansættelse i løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne 
gruppering. Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere vedr. peri-
oden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 014. 

 
   009   Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. 

refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdspladsredskaber og ar-
bejdspladsindretning) efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. Det bemærkes, at udgifter til undervisningsmaterialer efter §§ 
76-77 registreres på funktion 5.68.90 gruppering 008. 
 
Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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  012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere 

efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Det bemærkes, at udgifter til undervis-
ningsmaterialer og hjælpemidler efter §§ 76-77 registreres på hhv. 
funktion 5.68.90 gruppering 008 og funktion 5.57.71 gruppering 009.  
  
Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
  013 Sygedagpenge 

Her registreres de kommunale udgifter til sygedagpenge efter lov om 
sygedagpenge. 
 
Det bemærkes, at udgifter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. de-
cember 2015 (før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgruppe-
ringer under denne funktion. 

 
  014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 

Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til sygedagpenge-
modtageres ansættelse med løntilskud, efter kapitel 12 i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats. Ved ansættelse i løntilskud registreres alene 
udgiften til løntilskud på denne gruppering. 
 
Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 
vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registre-
res på en afløbsgruppering under denne funktion. 

 

  090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 

Her registreres alle kommunens indtægter fra regres for udgifter til sy-
gedagpenge, jf. § 78 i lov om sygedagpenge, uanset om kommunen 
har afholdt de fulde udgifter eller om staten har ydet refusion. Halvde-
len af de regresindtægter, som kommunen får ind ved regreskrav tilfal-
der staten, jf. regresvejledningen § 12. 
 
 

Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2:  
   
  002 Refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003 

og 005 minus 090) 
   
  003 Berigtigelser 
   
  005 Refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 008, 

009 og 012) 
    

009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) 
 Her registreres refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion. 

 
  010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 80 pct. refu-
sion i de første 4 uger med ydelser. 
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011  Refusion af sygedagpenge med 40 pct. Refusion 
Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 40 pct. refu-
sion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 
  012   Refusion af sygedagpenge med 30 pct. Refusion 

 Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 30 pct. 
 refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 

 
  013   Refusion af sygedagpenge med 20 pct. Refusion 

 Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 20 pct. 
 refusion fra den 53. uge med ydelser. 

 
  014   Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af løntilskud til sygedagpengemodtageres an-
sættelse med løntilskud på grp. 014 med 80 pct. refusion i de første 4 
uger med ydelser. 

 
  015   Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af løntilskud til sygedagpengemodtageres an-
sættelse med løntilskud på grp. 014 med 40 pct. refusion fra den 5. til 
den 26. uge med ydelser. 

 
  016   Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af løntilskud til sygedagpengemodtageres an-
sættelse med løntilskud på grp. 014 med 30 pct. refusion. Fra den 27. 
til den 52. uge med ydelser. 

 
  017   Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af løntilskud til sygedagpengemodtageres an-
sættelse med løntilskud på 014 med 20 pct. refusion fra den 53. uge 
med ydelser. 

 
5.57.72 Sociale formål  
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter service-
lovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv 
socialpolitik.  
 
Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og 
voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. På funktion 5.57.72 an-
vendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hove-
dart 1.  
 
Her registreres desuden opkrævninger fra Udbetaling Danmark på tabsafskrivninger, 
under henvisning til Lov om Udbetaling Danmark § 26, stk. 4. Der vil være tale om sa-
ger, hvor kommunen kan gøres ansvarlig for fejludbetalingen – og derfor opkræves det 
samlede tab. 
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 001  Midlertidig huslejehjælp (Aktivloven, § 81 b) 

    Her registreres udgifter til midlertidig huslejehjælp efter reglerne i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 81 b. Udgiften afholdes fuldt ud af 
kommunen. 

 

 004  Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 
og 84)  

Her registreres udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv. 
med børn efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
Endvidere registreres her udgifter til hjælp til udgifterne ved at forsørge 
et barn når forældremyndigheden er tillagt en person, der ikke har for-
sørgelsespligt over for barnet efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
  006  Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82) 

Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling el-
ler lignede efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. 
Udgifter, der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af starthjælp, 
registreres på funktionen. 

 
007  Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 

§ 82 a) 

   Her registreres udgifter forbundet med § 82 a i lov om aktiv socialpoli-
tik. Tilskuddet gives til personer, der modtager de laveste ydelser efter 
lov om aktiv socialpolitik, til dækning af udgifter til alle former for fore-
byggende og behandlende tandpleje.  

 
   Der ydes 50 pct. statsrefusion til kommunernes udgifter til ordningen.  
 

  008  Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 

Her registreres udgifter til dækning af enkeltudgifter efter § 81 og udgif-
ter til flytning efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. 
Udgifter, der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af starthjælp, 
registreres på funktionen. 

 
  009  Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktions-

evne (Serviceloven, § 41) 

Her registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved for-
sørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langva-
rig lidelse, efter § 41 i lov om social service. Det bemærkes at hjælp til 
dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat 
funktionsevne registreres på gruppering 015. 

 
  010  Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 

100) 

Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til 
personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne efter § 100 i lov om social service. 
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  015  Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse 
af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42) 

    Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag 
til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller ind-
gribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 42 i lov om social ser-
vice. Det bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med 
nedsat funktionsevne registreres på gruppering 009. Udbetalinger af 
særlig ledighedsydelse efter § 43 registreres direkte på funktionen, dvs. 
på en frivillig gruppering i intervallet 021 til 089. 

 
  016   Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjæl-
    pere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, 
    stk. 8) 

  Her registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, 
kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning efter Servicelo-
vens § 32, stk. 8. 

 
  017  Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a) 

Her registreres udgifter til efterlevelseshjælp, eksklusiv efterlevelses-
hjælp ydet som lån, efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik. I de tilfælde 
hvor den udbetalte hjælp ydes som et a conto beløb, og hvor der efter-
følgende sker en regulering af beløbet, registreres det regulerede be-
løb i form af udbetaling af hjælp eller tilbagebetaling af hjælp også her. 
Tilbagebetaling af efterlevelseshjælp som følge af svig, jf. aktivlovens § 
91, registreres ligeledes på denne gruppering.  

 
  018  Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81 a) 

Her registreres udgifter til hjælp til udsættelsestruede lejere efter § 81 a 
i lov om aktiv socialpolitik. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt be-
grundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelses-
truet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at 
personen udsættes af boligen. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af 
kommunen. 

 
  019  Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt 

stillede 
Her registreres tilbagebetalinger af tilskud til tandpleje efter § 82 a i lov 
om aktiv socialpolitik 

 
  020  Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere 

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til udsatte lejere efter § 81 a i 
lov om aktiv socialpolitik. 
 

Der er på funktionen endvidere på dranst 2 Statsrefusion autoriseret gruppering 002 til 
refusion af udgifterne til sociale formål registreret på grupperingerne 004-015 og 017 
minus gruppering 019.  
 
Under dranst 2 Statsrefusion er desuden autoriseret gruppering 003 Berigtigelser efter 
§ 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 
revision. 
 
Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning (SEL § 176) vedrørende 
grupperingerne 009-016 på denne funktion registreres på funktion 5.22.07 indtægter fra 
den centrale refusionsordning. 
Vedrørende registrering af efterlevelseshjælp ydet som lån henvises til konteringsreg-
lerne for funktion 8.32.25. 
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5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til 
forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for forsørgelsesudgif-
terne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssat-
serne 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. 
 
Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale 
om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgiften registreres derfor 
samlet på denne funktion.  
 
Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 
under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbeta-
lingsgruppering. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, jf. kapitel 10, 
11, 12, 14, 15 og 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 
5.57.75, på funktion 5.68.90 eller på funktion 5.68.98. Afløbsudgifter, efterbetalinger og 
tilbagebetalinger vedr. forsørgelse under aktivering, som vedrører perioden før 1. janu-
ar 2016, registreres ligeledes på funktion 5.57.75. 
 
Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, i løntilskudsstillinger i målgruppen § 
2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede 
personer registreres på funktion 5.58.81 gruppering 012. 
 
Det bemærkes, at udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter aktivlovens § 
29 er samlet på gruppering 17. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til visse grupper af flygt-
ninge registreres på funktion 5.57.74, og at udgifter til kontanthjælp til udlændinge om-
fattet af integrationsprogrammet registreres på funktion 5.46.61. 
 
Der er på funktion 5.57.73 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået 
i det følgende. 

 
  004 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 

30 pct. refusion i passive perioder og afløb af udgifter efter LAS § 
12, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til ud-
dannelseshjælp til personer under 30 år uden erhvervskompetencegi-
vende uddannelse, der ikke er i aktivt tilbud (passive perioder), jf. § 23 i 
lov om aktiv socialpolitik. 
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Endvidere registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 
til aktivitetstillæg til de personer, der har tilkendegivet, at de pågælden-
de ønsker et aktivt tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsespolitik. Der 
registreres endvidere afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 
efter LAS § 12. stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3 til en person, der er påbe-
gyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til 
det tidspunkt, hvor personen får udbetalt uddannelsesstøtte, og til en 
enlig person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en perio-
de mellem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og 
hovedforløb. 
 
Det bemærkes, at uddannelseshjælp vedr. perioden fra og med 1. ja-
nuar 2016 registreres på gruppering 008. 
 

   007 Kontanthjælp 
Her registreres kontanthjælp efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik inkl. 
aktivitetstillæg og barselstillæg 
 
Endvidere registreres engangshjælp efter § 25 a, der udbetales indtil 
en person får udbetalt kontanthjælp, samt engangshjælp efter § 25 a til 
personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension. 
 
Her registreres desuden udgifter til kontanthjælp efter § 12, stk. 3, i lov 
om aktiv socialpolitik til en enlig person under 30 år, der forsørger eget 
barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem 
uddannelsens grund- og hovedforløb. 
 
Det bemærkes, at kontanthjælp under forrevalidering registreres på 
gruppering 011.  
 
Det bemærkes, at kontanthjælp til visse grupper af flygtninge registre-
res på funktion 5.57.74. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-
grationsprogrammet registreres på funktion 5.46.61.  
 
Det bemærkes, at kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (før 
refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under denne 
funktion samt under funktion 5.57.75. Det bemærkes endvidere at en-
gangshjælp efter § 25 a til personer, der har nået efterlønsalderen, 
uden ret til social pension vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusi-
onsomlægningen) registreres på gruppering 019. 
 

   008 Uddannelseshjælp 
Her registreres udgifter til uddannelseshjælp til personer under 30 år 
uden erhvervskompetencegivende uddannelse efter § 23 i lov om aktiv 
socialpolitik inkl. aktivitetstillæg og barselstillæg efter § 24. 
 
Her registreres desuden udgifter til uddannelseshjælp efter LAS § 12. 
stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk. 3 til en person, der er påbegyndt en uddan-
nelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, 
hvor personen får udbetalt Statens uddannelsesstøtte, og til en enlig 
person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mel-
lem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hoved-
forløb. 
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Endvidere registreres engangshjælp efter § 25 a, der udbetales indtil 
en person får udbetalt uddannelseshjælp. 
 
Det bemærkes, at uddannelseshjælp under forrevalidering registreres 
på gruppering 011.  
 
Det bemærkes, at uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 
(før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under 
denne funktion samt under funktion 5.57.75. 

 
   009 Særlig støtte 

Her registreres udgifter til særlig støtte til personer med høje boligudgif-
ter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpo-
litik. Udgifter vedrørende særlig støtte til modtagere af kontant- og ud-
dannelseshjælp registreres her. Udgifter til særlig støtte efter § 34 til 
personer, som ikke modtager uddannelseshjælp efter § 23 eller kon-
tanthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering. 
 
Udgifter til særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager ressource-
forløbsydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevali-
dering eller revalideringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppe-
ring. 

 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 
2016 (før refusionsomlægningen) registres på afløbsgrupperinger un-
der denne funktion samt under funktion 5.57.75. 

 
   010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. 

Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælps-
modtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende efter 
kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, i forbindelse med an-
sættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51 og § 63 og § 
64, stk. 3. Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til 
løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommu-
nale virksomheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.98. 
Endvidere registreres udgiften til supplerende kontanthjælp til løn op til 
niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Det bemærkes at udgifter til løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 
(før refusionsomlægningen) registreres på en afløbsgruppering under 
funktion 5.57.75. 

 
   011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

Her registreres udgifter til kontant- og uddannelseshjælp efter §§ 23, 24 
og 25 i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering, dvs. 
revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter 
før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og 
som bevarer deres hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 47, stk. 4, i lov 
om aktiv socialpolitik.  
 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her. 
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Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af 
kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering registreres på 
gruppering 009.  
 
Det bemærkes, at udgifter til kontant- og uddannelseshjælp under for-
revalidering vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægnin-
gen) registreres på en afløbsgruppering under funktion 5.57.75. 

 
   012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pensi-

on  
Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der ikke modtager 
fuld førtidspension på grund af betingelserne om optjening, jf. § 27 a, i 
lov om aktiv socialpolitik 
 
Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til den nævnte persongruppe re-
gistreres ligeledes her. 
 
Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp til førtidspensionister uden 
ret til social pension vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsom-
lægningen) registreres på gruppering 019. 

 

013  Afløbs af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til forsør-
gere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 
25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, nr. 1 og 2, og § 25 a) 

Her registreres afløbsudgifter til kontanthjælp vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2016 til personer fyldt 30 år og som har forsørgelsespligt over for 
børn, jf. § 25, stk. 2, nr. 1, i lov om aktiv socialpolitik.  

 
Desuden registreres afløbsudgifter til kontanthjælp vedr. perioden før 1. 
januar 2016 til personer under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet, 
jf. § 25, stk. 3, nr. 1 og 2, i lov om aktiv social politik. 
 
Desuden registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til 
personer under 30 år, som har en dokumenteret psykisk lidelse, der er 
diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende 
psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidel-
se, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionel ustabil 
personlighedsstruktur af borderlinetype, og som har forsørgelsespligt 
over for børn, jf. § 25, stk. 3, nr. 4, i lov om aktiv social politik. 

 
Afløbsudgiften til engangshjælp efter § 25 a vedr. perioden før 1. januar 
2016 til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.  
 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at kontanthjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på gruppering 007. 
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  016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 
refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres afløbsudgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2014 til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, 
der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Afløbsudgifter vedrøren-
de særlig støtte til modtagere af kontant- og uddannelseshjælp regi-
streres her. Afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 til personer, som 
ikke modtager uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 
25, registreres også på denne gruppering. 

 
Afløbsudgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 efter § 
34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller særlig ud-
dannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forre-
validering, revalidering og til aktiverede kontanthjælps- og uddannel-
seshjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, konteres under funktion 5.57.75, gruppering 004, 
hvor der gives 50 pct. i statsrefusion til udgifterne, eller under funktion 
5.57.75, gruppering 005, hvor der gives 30 pct. statsrefusion af udgif-
terne. 

  
Det bemærkes, at særlig støtte vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på gruppering 009. 

 
  017  Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i 

lov om aktiv socialpolitik) 

    Her registreres udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter § 
29 i lov om aktiv socialpolitik 

Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
  018  Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikke-

forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 2, nr. 2, § 25, 
stk. 3, nr. 3, § 25, stk. 3, nr. 5, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres afløbsudgifter til kontanthjælp vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2016 til personer, der er fyldt 30 år, og som ikke har forsørgelses-
pligt over for børn, jf. § 25, stk. 2, nr. 2, i lov om aktiv socialpolitik.  

 
Endvidere registreres afløbsudgifterne vedr. perioden før 1. januar 
2016 til personer under 30 år, som har en dokumenteret psykisk lidel-
se, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, ved-
varende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaf-
fektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionel 
ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, som ikke er forsørgere 
og som ikke bor hos en eller begge forældre, jf. § 25, stk. 3, nr. 6. 
 
Endvidere registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 
til kontanthjælp til gravide kvinder, som har passeret 12. svanger-
skabsuge, jf. § 25, stk. 3, nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a vedr. perioden før 1. januar 
2016 til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. 

 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
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Det bemærkes, at kontanthjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på gruppering 007. 

 
  019  Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret 

til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og afløb af kon-
tanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension vedr. 
perioden før 1. januar 2016 (§ 27 a  i lov om aktiv socialpolitik) 
med 30 pct. refusion 

    Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der har nået efter-
lønsalderen, og som ikke kan få social pension på grund af betingel-
serne om optjening, jf. § 27 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
Udgifter til støtte til børn under 18 år af disse personer, jf. § 27, stk. 2, 
registreres ligeledes her. 
 
Endvidere registreres her afløbsudgifter til kontanthjælp vedr. perioden 
før 1. januar 2016 til personer, der ikke modtager fuld førtidspension på 
grund af betingelserne om optjening, jf. § 27 a. 
 
Afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrup-
per vedr. perioden før 1. januar 2016 registreres ligeledes her. 
 

    Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

Det bemærkes, at kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social 
pension vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på grup-
pering 012.  
 
Det bemærkes endvidere at udgifter til engangshjælp efter § 25 a til 
personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension 
vedr. perioden fra 1. januar 2016 registreres på gruppering 007. 

 
  020  Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1. ja-

nuar 2016 med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 3, nr. 6, 7, 8 og 9, § 25, 
stk. 4, og § 25 a, i lov om aktiv socialpolitik) 

    Her registreres afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 
til såvel hjemmeboende som udeboende personer under 30 år, som 
har en erhvervskompetencegivende uddannelse og som ikke har for-
sørgelsespligt over for børn, jf. § 25, stk. 3, nr. 3, 5, 6, 7, 8 og 9, i lov 
om aktiv socialpolitik.  

 
Endvidere registreres her afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til tillæg til personer under 30 år, der har en dokumenteret bi-
dragspligt over for et barn, og som modtager kontanthjælp efter § 25, 
stk. 3, nr. 6, 7, 8 eller 9, jf. § 25, stk. 4.  
 
Endvidere registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 
til aktivitetstillæg til de personer, der har tilkendegivet, at de pågælden-
de ønsker et aktivt tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsespolitik. 

 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at kontanthjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på gruppering 007. 
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091  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 
i lov om aktiv socialpolitik samt § 111 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats samt § 164 i lov om social service) 

 
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 35 pct. statsrefusi-
on, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser mv., jf. §§ 91, 93 og 
94 i lov om aktiv socialpolitik. 
 

  092  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 
i lov om aktiv socialpolitik samt § 111 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats samt § 164 i lov om social service) 

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 50 pct. statsrefusi-
on før 1. juli 2006, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser mv., jf. 
§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
  093  Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i 
    lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres tilbagebetalinger af særlig støtte efter § 34 i lov om ak-
tiv socialpolitik til dækning af renter og afdrag vedrørende ejerboliger 
og andelsboliger, samt af hjælp til boligindskud og lignende, jf. § 92 i 
lov om aktiv socialpolitik. 

 
Endvidere registreres her tilbagebetaling vedrørende terminsydelser 
mv. efter bistandsloven, jf. § 25, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, i lov om social 
bistand. 
 

  094  Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i 
lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres tilbagebetalinger af særlig støtte, som er blevet udbetalt 
før 1. juli 2006, efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til dækning af ren-
ter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, samt af hjælp til 
boligindskud og lignende, jf. § 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere 
registreres her tilbagebetaling vedrørende terminsydelser mv. efter bi-
standsloven, jf. § 25, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, i lov om social bistand. 
 

  095  Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 
    pct. refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres tilbagebetalinger af løbende hjælp til visse persongrup-
per efter § 29 i lov om aktiv socialpolitik med 35 pct. refusion. 

 

  096  Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. 
juli 2006 med 50 pct. refusion 

Her registreres udgifter til kontanthjælp m.v. jf. gruppering 13,16,18,19 
og 20, der vedrører perioden før 1. juli 2006, og hvortil der før 1. juli 
2006 blev givet 50 pct. i statsrefusion.. 
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097  Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af 
hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion 
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp vedr. perioden før 1. januar 
2016 med 30 pct. refusion. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om aktiv 
socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin for-
sørgelsespligt) registreres her. 
 
Endvidere registreres her tilbagebetalinger af kontanthjælp til personer, 
der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende 
hjælp til visse grupper (§§ 27 og 29 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 
pct. statsrefusion.  
 
Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. 
januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke 
på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. Det gælder dog ikke tilbage-
betaling af hjælp efter §§ 27 og 29 
 

På funktion 5.57.73 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriserede grupperinger: 
 

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094 
Grupperingen vedrører kun kontanthjælp m.v., som er udbetalt før 1. 
juli 2006. Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil dermed 
fremstå som en negativ indtægt. 

 
002 Refusion af løbende hjælp til visse grupper på grp. 017, kontant-

hjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social 
pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 
013, 016, 018-020 minus grp. 097 

  
003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3. i bekendtgørelse om statsrefusion og 

tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) 
 
  004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. grp. 091, 093 og 095 

med 35 pct. refusion 
 Grupperingen vedrører kun kontanthjælp m.v., som er udbetalt før 1. 
januar 2010. Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil der-
med fremstå som en negativ indtægt. 

 
   005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 80 pct. refu-
sion i de første 4 uger med ydelser 
 

   006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 40 pct. refu-
sion fra den 5. til den 26. uge med ydelser 
 

   007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 30 pct. refu-
sion fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 
   008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 20 pct. refu-
sion fra den 53. uge med ydelser 
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   009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 80 pct. 
refusion i de første 4 uger med ydelser. 

 
   010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 40 pct. 
refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 
   011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 30 pct. 
refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 

 
   012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 20 pct. 
refusion fra den 53. uge med ydelser. 

 
   013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 80 pct. refusi-
on i de første 4 uger med ydelser. 

 
   014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 40 pct. refusi-
on fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 
   015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 30 pct. refusi-
on fra den den 27. til den 52. uge med ydelser. 

 
   016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 20 pct. refusi-
on fra den 53. uge med ydelser. 

 
   017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere m.fl. med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 80 pct. refusion i de første 4 
uger med ydelser. 

 
 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere m.fl. med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 40 pct. refusion fra den 5. til 
den 26. uge med ydelser. 

 
 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere m.fl. med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 30 pct. refusion fra den 27. til 
den 52. uge med ydelser. 

 
  020 Tilskud fra EU 
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   021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-
tagere m.fl. med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 20 pct. refusion fra den 53. uge 
med ydelser. 

 
   022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-
validering på grp. 011 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydel-
ser. 

 
   023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-
validering på grp. 011 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge 
med ydelser. 

 
   024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-
validering på grp. 011 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge 
med ydelser. 
 

   025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 
med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-
validering på grp. 011 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydel-
ser. 

 
   026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 
til fuld social pension på grp. 012 med 80 pct. refusion i de første 4 
uger med ydelser. 

 
   027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 
til fuld social pension på grp. 012 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 
26. uge med ydelser. 

 
   028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 
til fuld social pension på grp. 012 med 30 pct. refusion fra den 27. til 
den 52. uge med ydelser. 

 
    029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 
til fuld social pension på grp. 012 med 20 pct. refusion fra den 53. uge 
med ydelser. 
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  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusi-
on på grp. 096 

 
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp (jf. funkti-
on 5.57.73) og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funktion 5.57.75) til visse 
grupper af flygtninge. Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om, fremgår af konte-
ringsreglerne for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen, jf. i øvrigt § 107 i lov om 
aktivsocialpolitik, § 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 133 i lov om social 
service.  
 
På funktion 5.57.74 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende regi-
streres dog under hovedart 1. 
 
På funktion 5.57.74 er autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i 
det følgende: 
 
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 refusionspro-
centen. 
 
Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bistandsloven og 
lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.57.73, gruppering 091, 093 og 095 samt 
funktion 5.57.75, gruppering 093. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse til flygtnin-
ge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, registreres dog på funktion 5.57.75 
gruppering 007. 
 

004  Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 
med 100 pct. refusion (kontanthjælp mv.) 

Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til uled-
sagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refu-
sion:  
 
Udgifter til kontanthjælp, og engangshjælp efter §§ 25 og 25 a; til løntil-
skud ved optræning efter § 63 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnyt-
te 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 op-
tjening, jf. § 27; til hjælp til flygtninge, der ikke modtager fuld førtids-
pension pga. betingelserne om optjening, jf. § 27 a samt udgifter til 
særlig støtte efter § 34. 
 
Udgifter til kontanthjælp efter § 25, stk. 1-5, under forrevalidering regi-
streres ligeledes her, jf. funktion 5.57.73 gruppering 013, 016, 018, 020 
og en del af 019, samt funktion 5.57.75 gruppering 014. 
 
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 uledsage-
de flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrati-
onsloven. Kontanthjælp efter § 25 under forrevalidering registreres lige-
ledes her, jf. funktion 5.57.73 gruppering 013, 014, 016, 018, 020 og en 
del af 019. For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registre-
res 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. 
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005  Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 
med 100 pct. refusion (revalidering mv.) 

Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til uled-
sagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refu-
sion; udgifter til revalideringsydelse efter § 52, til løntilskud ved optræ-
ning efter § 63 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats; til støtte til sær-
lige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering efter §§ 63 og 
64; til tilskud mv. til selvstændig virksomhed efter § 65 og til hjælp til 
værktøj, jf. funktion 5.58.80, gruppering 002, 003, 005, 007, 011 og 
funktion 5.57.75 gruppering 012. 

 
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 integrations-
loven. 

 
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis 
personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicap-
pede flygtninge, som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, re-
gistreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 

 
006  Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede 

flygtninge med 100 pct. refusion 

Her registreres udgifter til hjælp i øvrigt efter lov om aktiv socialpolitik 
og til hjælp i øvrigt efter lov om social service til uledsagede flygtninge-
børn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion, jf. funktion 
5.57.72, gruppering 004, 006 og 008-017. Udgifter til hjælp i særlige til-
fælde efter aktivlovens §§ 81-85 til uledsagede flygtningebørn og han-
dicappede flygtninge registreres ligeledes her. 

 
For uledsagede flygtningebørn registreres her både udgifterne vedrø-
rende 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 integrations-
loven. 

 
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis 
personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicap-
pede flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, re-
gistreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 

 
016  Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 

Her registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt ar-
bejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til 
flygtninge efter §§ 41 og 42 i lov om social service og merudgifter mv. 
for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter § 100 i lov om 
social service i de første 3 år med 100 pct. refusion (jf. funktion 5.57.72 
gruppering 009, 010, 015). Dette gælder både for flygtninge, der har 
fået opholdstilladelse før og efter 1. januar 1999. 
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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 refusionspro-
centen. Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bi-
standsloven og lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.57.73, gruppering 091, 093 
og 095 samt funktion 5.57.75, gruppering 093. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørel-
se til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, registreres dog på 
funktion 5.57.75 gruppering 007. 
 
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og ud-
dannelseshjælpsmodtagere 
På denne funktion registreres afløbsudgifter til forsørgelsesydelser vedr. perioden før 1. 
januar 2016 i form af kontant- og uddannelseshjælp, engangshjælp, løntilskud og be-
skæftigelsestillæg til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor 
personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På funktion 
5.57.75 anvendes art 5.2. 
 
Forsørgelsesydelser vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 5.57.73. 
Dette skyldes, at en refusionsomlægning betyder, at refusionssatserne for forsørgel-
sesudgifterne fra 2016 fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgel-
se. Det har ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive 
eller passive perioder, og forsørgelsesydelsen registreres derfor samlet på funktion 
5.57.73. 
 
På tilbagebetalingsgrupperingerne under denne funktion registreres tilbagebetalinger af 
hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016, mens tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden 
fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på funkti-
on 5.57.73. 
 
Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de ak-
tiveringsforanstaltninger, der iværksættes for kontanthjælps- og uddannelseshjælps-
modtagere efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funk-
tion 5.68.90.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af 
visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74, og at udgifter til kontant-
hjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet registreres på funktion 
5.46.61. 
 
På funktion 5.57.75 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder 
(inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 

Her registreres afløbsudgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. 
aktivitetstillæg) vedr. perioden før 1. januar 2016 til uddannelses- og 
aktivitetsparate personer under 30 år uden 
erhvervskompetencegivende uddannelse, der er i aktivt tilbud i form af 
ordinær uddannelse og virksomhedspraktik og nytteindsats (aktive 
perioder), jf. §§ 11 og 23-24 i lov om aktiv socialpolitik samt § 22, stk.7, 
§ 32, stk. 1, nr. 1, og kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Det bemærkes, at uddannelseshjælp vedr. perioden fra og med 1. ja-
nuar 2016 registreres på funktion 5.57.73. 
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002 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 
30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf §§ 
23-24 i lov om aktiv socialpolitik 

Her registreres afløbsudgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. 
aktivitetstilllæg) vedr. perioden før 1. januar 2016  til uddannelses- og 
aktivitetsparate personer under 30 år uden 
erhvervskompetencegivende uddannelse, der er i aktivt tilbud i form af 
øvrig vejledning og opkvalificering (aktive perioder), jf. §§ 11 og 23-24 i 
lov om aktiv socialpolitik samt § 22, stk.7, og § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Det bemærkes, at uddannelseshjælp vedr. perioden fra og med 1. ja-
nuar 2016 registreres på funktion 5.57.73. 
 

004 Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv 
socialpolitik)  

Her registreres samtlige afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til kontant- og 
uddannelseshjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1, nr. 
1, og kapitel 11, jf. § 45, stk. 2, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til særlig støtte efter § 
34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller særlig ud-
dannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forre-
validering eller revalideringsydelse, registreres ligeledes på denne 
gruppering. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at særlig støtte vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.57.73. 

 
005 Afløbs af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 

pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres samtlige afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til kontant- og 
uddannelseshjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1, nr. 
2, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til særlig støtte efter § 
34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller særlig ud-
dannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forre-
validering eller revalideringsydelse registreres ligeledes på denne 
gruppering. 
 
Der ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 
Særlig støtte vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
funktion 5.57.73. 
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   010  Afløbs af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer 
i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 

Her registreres de kommunale udgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til kontanthjælp og engangshjælp til personer i tilbud efter kapitel 
10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, øvrig 
vejledning og opkvalificering i form af kontanthjælp, engangshjælp og 
nedsat kontanthjælp efter § 39 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 38, stk. 
2, og 45, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Endvidere registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til 
aktivitetstillæg til personer med en erhvervskompetencegivende ud-
dannelse, der er under 30 år og visiteret som aktivitetsparate. 
 
Der ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Endelig skal afløb af forsørgelsesudgifterne vedr. perioden fra 1. febru-
ar 2007 til 31. december 2015 til personer i tilbud efter kapitel 10, jf. § 
32, stk. 1, nr. 1, ordinær uddannelse og kapitel 11 Virksomhedspraktik 
mv., som er under 30 år, og som har en dokumenteret psykisk lidelse, 
der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedva-
rende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv 
lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionel usta-
bil personlighedsstruktur af borderlinetype, jf. § 25, stk. 3, nr. 5 og 6, i 
lov om aktiv social politik, registreres her. 
 
Det bemærkes, at kontanthjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.57.73. 

 
  011   Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. 

refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51)  

Her registreres de kommunale afløbsudgifter vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2016 til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, uddannelses-
hjælpsmodtagere og selvforsørgende efter kapitel 12 i lov om en aktiv 
beskæftigelsespolitik, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig el-
ler privat arbejdsgiver, jf. § 51 og § 63 og § 64, stk. 3. Ved ansættelse 
med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne grup-
pering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, insti-
tutioner m.v. registreres på funktion 5.68.98. Endvidere registreres af-
løbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til supplerende kontant-
hjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov om 
aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-
tagere m.fl. vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
funktion 5.57.73. 
 

  014  Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering vedr. 
perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (lov om aktiv so-
cialpolitik §§ 23, 24, 25 og 25 a, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4)  

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til kon-
tant- og uddannelseshjælp efter §§ 23,24 og 25 til personer under for-
revalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og af-
klarende aktiviteter før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, jf. § 46, 
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stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 
47, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til engangshjælp efter 
§ 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. 

 
Det bemærkes, at kontanthjælp- og uddannelseshjælp under forrevali-
dering vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på funktion 
5.57.73. 
 

015   Afløbs af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 
50 pct. refusion 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til kon-
tant- og uddannelseshjælp efter §§ 23, 24 og 25 i lov om aktiv socialpo-
litik til personer under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i 
erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter før det erhvervsmæssige 
sigte er afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige for-
sørgelsesgrundlag, jf. § 47, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til engangshjælp efter 
§ 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at kontanthjælp- og uddannelseshjælp under forrevali-
dering vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på funktion 
5.57.73. 
 

016  Afløb af udgifter til forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 
og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats 
med 50 pct. refusion  
Her registreres de kommunale afløbsudgifter til kontanthjælp vedr. pe-
rioden før 1. januar 2016 til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i or-
dinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats i form af kon-
tanthjælp, engangshjælp og nedsat kontanthjælp efter § 39 i lov om ak-
tiv socialpolitik, jf. §§ 38, stk. 2, og 45, stk. 2, i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Endvidere skal afløb af forsørgelsesudgifterne vedr. perioden fra 1. fe-
bruar 2007 til 31. december 2015 til personer i tilbud efter kapitel 10, jf. 
§ 32, stk. 1, nr. 2, som er under 30 år, og som har en dokumenteret 
psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sinds-
lidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk til-
stand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose 
og emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, jf. § 25, 
stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om aktiv social politik, registreres her. 

 
Det bemærkes, at kontanthjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.57.73. 
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  093  Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. re-
fusion 

Her registreres tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 
2016 til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og start-
hjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet efter § 34, jf. §§ 91 
og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om 
aktiv socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin 
forsørgelsespligt) registreres ligeledes her. Endvidere registreres her 
tilbagebetaling af kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og 
mellemperioderne ydet frem til 31.12.2003, jf. §§ 91-94 i lov om aktiv 
socialpolitik. Desuden registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp 
vedr. perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 10 og kapitel 11, samt 
løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 12 til kontant-
hjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. En-
delig registreres tilbagebetalinger af hjælp udbetalt i henhold til lov om 
kommunal aktivering. Tilbagebetaling af godtgørelse efter § 83 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats registreres fra 2014 dog på 5.68.90 
gruppering 015. 
 
Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. 
januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på 
funktion 5.57.73, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 
 

  094  Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. re-
fusion 

Her registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp efter kapitel 10 og 
kapitel 11, samt løntilskud efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere 
og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetaling af 
godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registre-
res fra 2014 dog på 5.68.90 gruppering 015. 

 
  096  Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til hjælp til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
og starthjælpsmodtagere mv. jf. gruppering 4,10,11,12 og 14, der ved-
rører ydelsesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der før 1. juli 2006 blev 
givet 50 pct. i statsrefusion. 

 
  097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om 

aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 
Her registreres tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 
2016 til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og start-
hjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet efter § 34, jf. §§ 91 
og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om 
aktiv socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin 
forsørgelsespligt) registreres ligeledes her. Desuden registreres tilba-
gebetaling af forsørgelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 efter 
kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud vedr. perioden før 1. januar 
2016 efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodta-
gere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 
92 i lov om aktiv socialpolitik. 
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Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. 
januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på 
funktion 5.57.73, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 

 
På funktion 5.57.75 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriseret grupperinger: 
  
  001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på 

gruppering 094 

    Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil dermed fremstå 
som en negativ indtægt. 

  002 Refusion af udgifterne med 50 pct. Refusion på gruppering 001, 
004, 011, 015 og 016 minus grp. 093. 

  003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusion og 
tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) 

  004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 
005, 010, 014 minus gruppering 097 

  020 Tilskud fra EU 

  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusi-
on på grp. 096 

 

5.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensio-
nister. 
 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen skal vise kommuner-
nes finansieringsbidrag til boligydelsen.  
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
 

001 Tilskud til lejere 

På grupperingen registreres udgifter til boligydelse, der gives som til-
skud, herunder tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der 
overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger). Endvi-
dere registreres boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, 
hvor samtlige personer er lejere. 

 
002 Lån til lejere af én og tofamilieshuse 

  Her konteres lån til lejere af én og tofamilieshuse 

 

003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.  

Tilskud inkl. lån til personer i øvrige kollektive bofællesskaber registre-
res på gruppering 003. Afgørende for registreringen af boligydelsen til 
kollektive bofællesskaber er således, hvorvidt boligydelsen ydes som 
tilskud eller som tilskud og lån. 
 

  005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 

   Her konteres tilskud til lejebetaling i ældreboliger.
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  006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger 

   Her konteres boligydelse ydet til lejere i boliger i friplejeboliger. 

 
  091 Efterreguleringer 

   Her konteres efterreguleringer. 

 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter 

   Ved betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. 

Ved tilbagebetaling af lån debiteres gruppering 002 eller 003. Senest i forbindelse med 
regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del 
med en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved 
betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres balancekonto 
9.75.99. Kontrollen med tilbagebetaling af låneandelen kan også ske over funktionerne 
8.38.37 og 8.48.49, men indbetaling skal dog også i dette tilfælde ske på gruppering 
093, så refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende. 
 
5.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om 
individuel boligstøtte 
 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen skal vise kommuner-
nes finansieringsbidrag til boligsikringen. 
 
Det bemærkes, at boligsikring i forbindelse med byfornyelse registreres på denne funk-
tion, og ikke på funktion 0.25.15. 
 
Det bemærkes, at indfasningsstøtte efter byfornyelsesloven registreres på denne funk-
tion, og ikke på funktion 0.25.15. 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
 

001 Boligsikring som lån  
Her registreres udgifter til boligsikringslån i ejerboliger for førtidspensi-
onister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 

 
  002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud  
   efter § 29 b 

Her registreres foruden boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere -
huslejetilskud til nedbringelse af lejen for visse lejere efter § 29 b i lov 
om individuel boligstøtte. 

 
  003 Boligsikring som tilskud og lån  

Her registreres udgifter til boligsikring i andelsboliger for førtidspensio-
nister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 
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Registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, 
hvor samtlige beboere er lejere, foretages på gruppering 006. Dvs. af-
gørende for registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber 
er, hvorvidt boligsikringen ydes som tilskud eller som tilskud/ lån. 
 

  004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven 
 På denne funktion registreres indfasningsstøtte i forbindelse med by-

fornyelse efter § 15 i byfornyelsesloven.   
 

  005  Boligsikring som tilskud 
Her registreres udgifter til boligsikring som tilskud for førtidspensionister 
m.fl. 

 
006 Almindelig boligsikring  

Her registreres boligsikring, almindelig tilskud, tilskud til personer i kol-
lektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og kom-
pensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen 
(ustøttede og private plejeboliger). 

 
  007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 
   Her registreres boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 
 
  008 Tilskud til erhvervslejere 
   Her registreres boligsikring til erhvervslejere. 
 
 009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger 
  Her konteres boligsikring ydet til lejere i friplejeboliger. 
 
 010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion 

Her konteres den del af boligsikringen, der ydes efter de særlige regler 
i lov om individuel boligstøtte § 14, stk. 6 til personer med særlige fysi-
ske eller psykiske behov. Der ydes ikke refusion for disse udgifter. 
Efterreguleringer foretages på gruppering 092. 
  

  091 Efterregulering 
   Her konteres efterreguleringer, jf. også gruppering 092. 
 
  092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion 
   Her konteres efterreguleringer af den del af boligsikringen, der ydes 

efter de særlige regler i lov om individuel boligstøtte § 14, stk. 6 til per-
soner med særlige fysiske eller psykiske behov. Der ydes ikke refusion 
for disse udgifter. 

 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter  
   Ved betaling af renter og afdrag krediteres gruppering 093. 
 
På gruppering 001 Boligsikring som lån registreres udgifter til boligsikring i ejerboliger 
for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
På gruppering 003 Boligsikring som tilskud og lån registreres udgifter til boligsikring i 
andelsboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om 
social service og stærkt bevægelseshæmmede. 
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Det bemærkes, at registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, 
hvor samtlige beboere er lejere, foretages på gruppering 006. Dvs. afgørende for hvor 
registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber sker, er hvorvidt boligsikrin-
gen ydes som tilskud eller som en kombination af tilskud og lån. 
 
På gruppering 005 Boligsikring som tilskud registreres udgifter til boligsikring som til-
skud for førtidspensionister m.fl. 
 
På gruppering 006 Almindelig boligsikring registreres boligsikring, almindelig tilskud, 
tilskud til personer i kollektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og 
kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og 
private plejeboliger) 
 
Vedrørende gruppering 093 – tilbagebetaling af lån og renter: 
Ved udbetaling af lån debiteres gruppering 001 og 003. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med 
en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved beta-
ling af renter og afdrag krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regnskabs-
afslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres 9.75.99. Kontrollen med 
tilbagebetalingen af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.38.37 og 8.48.49, 
men indbetaling skal også i dette tilfælde ske på gruppering 093, så refusionsbeløbet 
som følge heraf reguleres tilsvarende. 
 
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 
På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikre-
de samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse.. 
 
Fra 4. januar 2016 betyder en refusionsomlægning, at satserne for kommunal medfi-
nansiering fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Den 
kommunale medfinansiering er fastsat til 20 pct. i de første fire uger, 60 pct. fra uge 5-
26, 70 pct. fra uge 27-52 og 80 pct. fra uge 53. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, jf. § 82 a i lov 
om arbejdsløshedsforsikring mv., samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 q i lov 
om arbejdsløshedsforsikring mv., registreres på denne funktion. Afløbsudgifter, efterbe-
talinger og tilbagebetalinger vedr. arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmar-
kedsydelse, som vedrører perioden før 4. januar 2016, registreres ligeledes på denne 
funktion. 
 
Kommunens bidrag til finansiering af udgifterne til dagpenge registreres på art 4.6 Beta-
linger til staten. 
 
  003 Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal 

finansiering 
Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag i henhold til må-
nedlige opgørelser fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag 
på 100 pct. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under aktive-
ring ved manglende rettidighed, jf. § 82 a, stk. 3, 3. pkt., i lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv., der træder i kraft den 3. januar 2011. Grup-
peringen anvendes i 2013 og frem alene til afløbsudgifter, som følge af 
suspensionen og senere afskaffelsen af strafrefusionen med 100 pct. 
kommunal medfinansiering fra og med uge 1 i 2013. 
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004 Berigtigelser 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af 
gruppering 005. 

 
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede 

ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 
§ 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres kommunens medfinansiering af 50 pct. af statens udgif-
ter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
A-kasserne udbetaler befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, der 
deltager i vejledning og opkvalificering, seks ugers jobrettet uddannel-
se, virksomhedspraktik eller som ansættes med løntilskud hos offentli-
ge arbejdsgivere. Medfinansiering af befordringsgodtgørelse til modta-
gere af arbejdsmarkedsydelse registreres ligeledes her. 

 
006 Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens afløb af medfinansieringsbidrag på 50 pct. i 
aktive perioder i henhold til månedlige opgørelser vedr. perioden før 4. 
januar 2016. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under akti-
vering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82 a, stk. 3, 2. pkt., i lov 
om arbejdsløshedsforsikring mv. 

 
007 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perio-

der, 70 pct. kommunalt bidrag 
Her registreres kommunens afløb af medfinansieringsbidrag på 70 pct. i 
aktive perioder i henhold til månedlige opgørelser vedr. perioden før 4. 
januar 2016. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under akti-
vering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82 a, stk. 3, 1. pkt., i lov 
om arbejdsløshedsforsikring mv. 

 
008 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive peri-

oder, 70 pct. kommunalt bidrag 
Her registreres afløb af kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i 
passive perioder i henhold til månedlige opgørelser vedr. perioden før 
4. januar 2016. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge i passive 
perioder udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82 a, stk. 3, 1. pkt., i 
lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
 
Udgifter til 70 pct. kommunal medfinansiering af dagpenge ved ikke-
rettidige perioder registreres ligeledes på denne gruppering fra og med 
uge 1 i 2013 . 
 

010 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. 
januar 2016 i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansie-
ring 
Her registreres afløb af kommunens medfinansiering på 50 pct. af ud-
gifter vedr. perioden før 4. januar 2016 til midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv. 
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011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 
70 pct. kommunal medfinansiering 
Her registreres afløb af kommunens medfinansiering på 70 pct. af ud-
gifter vedr. perioden før 4. januar 2016 til midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse i passive perioder udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv.  

 
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af ud-
gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv., i de første 4 uger med ydelser 

 
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af ud-
gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv., fra den 5. til den 26. uge med ydelser 

 
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af ud-
gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne jf. lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv., fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af ud-
gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv., fra den 53. uge med ydelser 

 
016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansie-

ring 
Her registreres kommunernes medfinansiering på 20 pct. af udgifterne 
til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-
kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., i de første 4 uger 
med ydelser 

 
017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansie-

ring 
Her registreres kommunernes medfinansiering på 60 pct. af udgifterne 
til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-
kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 5. til den 26. 
uge med ydelser 

 
018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansie-

ring 
Her registreres kommunernes medfinansiering på 70 pct. af udgifterne 
til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-
kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 27. til den 52. 
uge med ydelser 
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019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansie-
ring 
Her registreres kommunernes medfinansiering på 80 pct. af udgifterne 
til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-
kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 53. uge med 
ydelser 

 
5.57.79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelses-
ordning og kontantydelsesordning 
På denne funktion registreres afløb af udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering 
og forsørgelse af ledige på den særlige uddannelsesordning, jf. lov om uddannelses-
ordning til ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.  
 
På denne funktion registreres endvidere driftsudgifterne ved aktivering til ledige på den 
midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløs-
hedsforsikring mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.).  
 
Fra 1. marts 2015 registreres ligeledes udgifter og indtægter i forbindelse med aktive-
ring og forsørgelse af ledige på kontantydelsesordningen, jf. lov om kontantydelse. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for forsørgelsesudgif-
terne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssat-
serne 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. 
 
Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale 
om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgifter registreres derfor 
samlet. 
 
Tilbagebetaling af ydelser vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under 
den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 
 
Det bemærkes, at lønnen til personer, som er ansat i kommunen med løntilskud, skal 
registreres på funktion 5.68.95. Det er udelukkende løntilskuddet, der skal registreres 
på denne funktion. 
 
Der er på funktion 5.57.79 autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001 Afløb af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refu-
sion 
Her registreres afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder 
med 30 pct. statsrefusion, jf. § 9 og § 23, stk. 3, 2. pkt., i lov om uddannelsesord-
ning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Uddannelsesordningen for 
ledige, som har opbrugt dagpengeretten, ophører ved udgangen af 2014. Der 
kan dog fortsat forekomme afløbsudgifter. 

 
002 Afløb af særlig uddannelsesydelse under uddannelse og virksomheds-
praktik med 50 pct. refusion 
Her registreres afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse og i 
virksomhedspraktik med 50 pct. statsrefusion, jf. § 9 og § 23, stk. 3, 1. pkt., i lov 
om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, og § 75 
e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Uddannelsesordningen for ledige, som 
har opbrugt dagpengeretten, ophører ved udgangen af 2014. Der kan dog fortsat 
forekomme afløbsudgifter. 
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003 Afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som 
har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 
Her registreres afløb af driftsudgifter og -indtægter til uddannelse, dvs. 
køb af uddannelse og deltagerbetaling, i forbindelse med uddannelses-
ordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, jf. § 4 i lov 
om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpenge-
ret. Endvidere registreres udgifter til befordring efter § 5, stk. 1, i lov om 
uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. 
Transportudgifter efter § 5, stk. 4, i lov om uddannelsesordning for ledi-
ge, som har opbrugt deres dagpengeret, skal registreres på gruppering 
007. 
 
Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter, jf. § 23, stk. 2, i lov 
om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpenge-
ret. Uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt dagpengeret-
ten, ophører ved udgangen af 2014. Der kan dog fortsat forekomme af-
løbsudgifter. 
 

004 Afløb af løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret 
med 50 pct. refusion 
Her registreres afløb af udgifter til løntilskud til ledige, der har opbrugt 
deres dagpengeret, jf. § 75 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Staten refunderer kommunernes udgifter med 50 pct. Uddannelsesord-
ningen for ledige, som har opbrugt dagpengeretten, ophører ved ud-
gangen af 2014. Der kan dog fortsat forekomme afløbsudgifter. 
 

006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelses-
ordning med 50 pct. refusion 
Her registreres driftsudgifter og -indtægter til uddannelse, i forbindelse 
med den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning for ledige, som 
har opbrugt deres dagpengeret, jf. lov om ændring af lov om arbejds-
løshedsforsikring mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.). Staten 
refunderer kommunernes udgifter med 50 pct. 
 

007 Afløb af transportudgifter til ledige, der har opbrugt deres dag-
pengeret med 50 pct. refusion 
Her registreres afløbsudgifter til dækning af transport efter § 5, stk. 4, i 
lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpen-
geret. Udgifter til befordring efter § 5, stk. 1, i lov om uddannelsesord-
ning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, skal registreres på 
gruppering 003. Der ydes 50 pct.statsrefusion af udgifterne. Uddannel-
sesordningen for ledige, som har opbrugt dagpengeretten, ophører ved 
udgangen af 2014. Der kan dog fortsat forekomme afløbsudgifter. 

 
008  Afløb af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive 

perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. 
refusion 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til kon-
tantydelse i passive perioder og i aktive perioder med øvrig vejledning 
og opkvalificering med 30 pct. statsrefusion, jf. § 23, stk. 2, 1. pkt., i lov 
om kontantydelse.  
 
Det bemærkes, at kontantydelse vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på gruppering 013. 
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009  Afløb af kontantydelse i aktive perioder med 50 pct. refusion 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar til kontant-
ydelse under deltagelse i vejledning og opkvalificering i form af ordinær 
uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. statsrefu-
sion, jf. § 23, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om kontantydelse og § 75 z i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Det bemærkes, at kontantydelse vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på gruppering 013. 

 
010 Afløb af løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 50 

pct. refusion 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016til løntil-
skud til personer med ret til kontantydelse, jf. § 75 z i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommunernes udgifter med 
50 pct.  
 
Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer med ret til kontantydelse 
vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 
014. 
 

011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse 
Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering, såfremt en per-
son med ret til kontantydelse har en ansættelseskontrakt med en virk-
somhed, hvor ansættelsen skal påbegyndes inden for 6 uger, jf. § 75 z, 
stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder ikke refusi-
on af kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering. 
 

012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse    
Her registreres udgifter til dækning af befordringsgodtgørelse efter § 75 
æ, stk. 3, og § 75 å i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten re-
funderer kommunernes udgifter med 50 pct.   
 

013 Kontantydelse 
Her registreres udgifter til kontantydelse til personer, der har opbrugt 
retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om kon-
tantydelse.  
 
Det bemærkes, at kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 (før 
refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under denne 
funktion. 
 

014 Løntilskud vedr. kontantydelse 
Her registreres udgifter til løntilskud til personer med ret til kontantydel-
se, jf. § 75 z, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer med ret til kontantydelse 
vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registre-
res på gruppering 010. 
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091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder 
med 30 pct. refusion. 
Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af særlig uddannelsesydel-
se til ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, og som ikke er i ud-
dannelse efter § 19, jf. § 9 og § 23, stk. 3, 2 pkt. i lov om uddannelses-
ordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Uddannelses-
ordningen for ledige, som har opbrugt dagpengeretten, ophører ved 
udgangen af 2014. Der kan dog fortsat forekomme afløbsindtægter. 

 
092 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse 

med 50 pct. refusion 
Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af særlig uddannelsesydel-
se til ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, og som er i uddan-
nelse efter § 19, jf. § 9 og § 23, stk. 3, 1 pkt. i lov om uddannelsesord-
ning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Uddannelsesord-
ningen for ledige, som har opbrugt dagpengeretten, ophører ved ud-
gangen af 2014. Der kan dog fortsat forekomme afløbsindtægter. 
 

093 Tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 
ydet med 30 pct. refusion 
Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse vedr. pe-
rioden før 1. januar 2016 til personer, der har opbrugt retten til dagpen-
ge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er 
ydet med 30 pct. refusion.  
 
Det bemærkes, at tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden fra og 
med 1. januar 2016 registreres under gruppering 013, og ikke på en 
særskilt tilbagebetalingsgruppering. 
 

094 Tilbagebetaling af kontantydelse ydet med 50 pct. refusion 
Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse vedr. pe-
rioden før 1. januar 2016 til personer, der har opbrugt retten til dagpen-
ge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er 
ydet med 50 pct. refusion. 
 
Det bemærkes, at tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden fra og 
med 1. januar 2016 registreres under gruppering 013, og ikke på en 
særskilt tilbagebetalingsgruppering. 

 
Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2: 
 

001 Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse i passive 
perioder med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp. 091 

 
002 Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse under ud-

dannelse og til løntilskud med 50 pct. refusion, grp. 002 og 004 
minus grp. 092 

 
003 Refusion af afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen 

for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusi-
on, grp. 003 og 007 

 
004 Berigtigelser 
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006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkeds-
ydelse med 50 pct. refusion, grp. 006. 

 
007 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i passive perioder og 

under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion, 
gruppering 008 minus gruppering 093. 

 
008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til 

løntilskud med 50 pct. refusion, gruppering 009 og 010 minus 094. 
 
009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse til personer på kon-

tantydelse med 50 pct. refusion, gruppering 012. 
 
010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 80 pct. refu-
sion i de første 4 uger med ydelser 
 

011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 40 pct. refu-
sion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 
012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 30 pct. refu-
sion fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 
013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 20 pct. refu-
sion fra den 53. uge med ydelser 

 
014 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 
med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser 

 
015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 
med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser  

 
016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 
med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser  

 
017  Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 
med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser  
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REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 
 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalidering, 
ressourceforløb, jobafklaringsforløb ledighedsydelse, samt løntilskud og fleksløntilskud 
til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 4, 6, 7, 8, 
11 og 14, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
5.58.80 Revalidering 
Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter-
ne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatser-
ne 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. 
 
Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale 
om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgiften registreres derfor 
samlet.  
 
Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 
under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbeta-
lingsgruppering. 
 
På denne funktion registreres desuden udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgø-
relse for revalidender samt udgifter til hjælpemidler i ustøttet beskæftigelse, jf. kapitel 
14 og 15 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Endvidere registreres på denne funktion lønudgifter til personer i fleksjob på revalide-
ringsinstitutioner, jf. § 71, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet 
til disse personer i fleksjob efter § 71, stk. 2-4, som registreres på funktion 5.58.81, 
indtægtsføres på nærværende funktion.  
 
Tilsvarende registreres på denne funktion lønudgifter til personer i løntilskudsstillinger i 
målgruppen § 2, nr. 6 og 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-
job) på revalideringsinstitutioner, jf. § 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntil-
skuddet til disse personer efter § 63, jf. § 64, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærværende funktion. 
 
Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp og engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv 
socialpolitik til personer under forrevalidering registreres særskilt på gruppering 011, 
funktion 5.57.73. Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til kontanthjælp og 
engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering 
registreres særskilt på gruppering 14 og 15, funktion 5.57.75. 
 
Registrering af udgifterne og den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med 
revalidering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. tidligere § 119, 
stk. 1, nu § 118, og uddannelsesaktiviteter efter § 12, jf. § 100, stk. 2, i lov om aktiv 
socialpolitik, registreres fra 1. januar 2011 på funktion 5.68.90. 
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87 
registreres på funktion 5.38.58, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og 
samværstilbud efter § 88 registreres på funktion 5.38.59. 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.8 - side  2 

  
Dato: August 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
 001 Afløb af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 

med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a) 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til støtte 
til nødvendige merudgifter til bolig pga. nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne for revalidender og forrevalidender, der modtager den halve 
revalideringsydelse efter § 64 og § 64 a i lov om aktiv socialpolitik. Der 
ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at merudgifter til bolig under revalidering og forrevalide-
ring vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 
015 på denne funktion. 
 

  002 Afløb af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 
30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3) 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til reva-
lideringsydelse med 30 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 52 hvor reva-
lidenden deltager i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse 
som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år. Endvi-
dere registreres her afløbsudgifterne vedr. perioden før 1. januar 2016 
til de månedlige tillæg til revalidender under 25 år, som får den halve 
revalideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. § 52, stk. 3. 
Der ydes 30 pct. statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at revalideringsydelse vedr. perioden fra og med 1. ja-
nuar 2016 registreres på gruppering 014 på denne funktion. 

 
 003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion  

Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejds-
pladsindretning) efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Det bemærkes, at udgifter til undervisningsmaterialer efter §§ 76-77 re-
gistreres på funktion 5.68.90, grp. 006 Øvrige driftsudgifter for revali-
dender/forrevalidender. 
 
Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter, jf. § 120 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

 004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (§ 71, stk. 1 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

 
Her registreres lønudgifter til personer i fleksjob på revalideringsinstitu-
tioner, jf. § 71, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntil-
skuddet til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner efter § 71, 
stk. 2-4, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærvæ-
rende funktion. 
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 005 Løn til personer i personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, 

nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 
på revalideringsinstitutioner (§ 57 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats) 
Her registreres lønudgifter til personer i personer i løntilskudsstillinger i 
målgruppen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner, jf. § 57 i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til personer i løntilskudsstillin-
ger i målgruppen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner efter § 63, jf. § 
64, stk. 5, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nær-
værende funktion. 

 
  006  Afløb af tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion 

(lov om aktiv socialpolitik § 65) 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til til-
skud eller til lån til revalidender, der ønsker at etablere selvstændig 
virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik, herunder afløbsudgif-
ter vedr. perioden før 1. januar 2016 til tilskud til forsørgelse til disse re-
validender, efter § 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. 
statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at tilskud til selvstændig virksomhed vedr. perioden fra 
og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 016 på denne funkti-
on. 
 

  008  Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse 
med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats § 51, jf. § 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik § 51, 
stk. 2) 

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løn-
tilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 65 
pct. statsrefusion til revalidender, som er under optræning eller uddan-
nelse på det almindelige arbejdsmarked jf. lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats § 51 og § 64, stk. 4. 

 
Endvidere konteres afløbstilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 op 
til niveauet for revalideringsydelsen for revalidender i praktik, elever og 
lærlinge her, jf. lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2. 
 
Det bemærkes, at løntilskud vedr. revalidender vedr. perioden fra og 
med 1. januar 2016 registreres på gruppering 017 på denne funktion. 
 

   011  Afløb af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik 
med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3 og lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2) 

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til reva-
lideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering med 65 pct. 
statsrefusion, jf. aktivlovens § 52, jf. § 47, stk. 3, nr. 1 og 3. Det gælder 
såvel den fulde revalideringsydelse som den halve revalideringsydelse 
til revalidender under 25 år i forbindelse med virksomhedsrevalidering. 
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Endvidere registreres her afløbsudgifterne vedr. perioden før 1. januar 
2016 til de månedlige tillæg til revalidender under 25 år i forbindelse 
med virksomhedspraktik, som får den halve revalideringsydelse og har 
bidragspligt over for et barn, jf. lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3. 
 
Det bemærkes, at revalideringsydelse vedr. perioden fra og med 1. ja-
nuar 2016 registreres på gruppering 014 på denne funktion. 
 

012  Afløb af revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv so-
cialpolitik § 52, stk. 3) 
 Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til reva-
lideringsydelse med 50 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 52, hvor re-
validenden deltager i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse 
som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år. Endvi-
dere registreres her afløbsudgifterne vedr. perioden før 1. januar 2016 
til de månedlige tillæg til revalidender under 25 år, som får den halve 
revalideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. § 52, stk. 3. 
Der ydes 50 pct. statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at revalideringsydelse vedr. perioden fra og med 1. ja-
nuar 2016 registreres på gruppering 014 på denne funktion. 

 
013  Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats  
 
Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Det bemærkes, at udgifter til undervis-
ningsmaterialer og hjælpemidler efter §§ 76-77 registreres på hhv. 
funktion 5.68.90 gruppering 006 og funktion 5.58.80 gruppering 003. 
 
Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

 014  Revalideringsydelse 
Her registreres udgifter til revalideringsydelse, jf. aktivlovens § 52, hvor 
revalidenden deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse som den halve re-
valideringsydelse 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. 3. 
 
Det bemærkes, at revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 
(før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under 
denne funktion. 

 
 015  Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 

Her registreres udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til bolig pga. 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender og forrevali-
dender, der modtager den halve revalideringsydelse efter § 64 og § 64 
a i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Det bemærkes, at merudgifter til bolig under revalidering og forrevalide-
ring vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) regi-
streres på gruppering 001 under denne funktion. 
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 016  Tilskud til selvstændig virksomhed 

Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der ønsker 
at etablere selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpoli-
tik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revalidender, efter 
§ 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Det bemærkes, at tilskud til selvstændig virksomhed vedr. perioden før 
1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registreres på gruppering 
006 under denne funktion. 

 
 017  Løntilskud vedr. revalidender 

Her registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats som er under optræning eller uddannelse på det 
almindelige arbejdsmarked, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 
51 og § 64, stk. 4. 
 
Det bemærkes, at løntilskud vedr. revalidender vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2016 (før refusionsomlægningen) registreres på gruppering 008 
under denne funktion. 

 

   091  Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt 
med 50 pct. refusion 

 Her registreres tilbagebetalinger af revalideringsydelse med 50 pct. i 
statsrefusion, hjælp i forbindelse med virksomhedsrevalidering ydet 
med 50 pct. statsrefusion, jf. §§ 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, 
samt hjælp i forbindelse med virksomhedspraktik efter kapitel 11 og 
løntilskud efter kapitel 12, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 
 
Her registreres endelig tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af 
selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik med 50 
pct. statsrefusion. 

 
   092  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65 og §§ 93-

94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats). 

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp i forbindelse med virksom-
hedspraktik efter kapitel 11 og løntilskud efter kapitel 12, jf. § 111 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
   093  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om 

aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9) 

Her registreres tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af selvstændig 
virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres  
tilbagebetalinger at lån ydet i henhold til bistandslovens § 43, stk. 8 og 
9 (før 1. januar 1998 § 43, stk. 9 og 10) 094 Tilbagebetaling af hjælp 
ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistands-
lovens § 43, stk. 8 og 9). 
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094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 
2016 med 30 pct. refusion 
Her registreres tilbagebetalinger af revalideringsydelser vedr. perioden 
før 1. januar 2016 med 30 pct. i statsrefusion. 
 
Det bemærkes, at tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden 
fra og med 1. januar 2016 registreres under gruppering 014, og ikke på 
en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 

 
   096  Efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. vedr. perioden før 1. 

juli 2006 med 50 pct. refusion 

Her registreres udgifter til hjælp til revalideringsydelse med 50 pct. re-
fusion, der vedrører ydelsesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der gi-
ves 50 pct. i statsrefusion 

 
 

På funktion 5.58.80 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriserede grupperinger: 
   
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 003 og 

013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 006 og 
012, minus 091 og 093 

  003 Berigtigelser  
  004 Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelse 

med 65 pct. refusion på gruppering 008, 011 minus 092   
  009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på grp. 002, minus 

094 
  010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion 
    Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 80 pct. 

refusion i de første 4 uger med ydelser. 
  011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion 
    Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 40 pct. 

refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 
  012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion 
    Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 30 pct. 

refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 
  013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion 
    Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 20 pct. 

refusion fra den 53. uge med ydelser. 
  014 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalide-

ring med 80 pct. refusion 
    Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og 

forrevalidering på grp. 015 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med 
ydelser. 

  015 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalide-
ring med 40 pct. refusion 

    Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og 
forrevalidering på grp. 015 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. 
uge med ydelser. 

  016 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalide-
ring med 30 pct. refusion 

    Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og 
forrevalidering på grp. 015 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. 
uge med ydelser. 
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  017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalide-

ring med 20 pct. refusion 
    Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og 

forrevalidering på grp. 015 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med 
ydelser. 

  018 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 80 pct. refusi-
on 

    Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 
016 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser. 

  019 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 40 pct. refusi-
on 

    Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 
016 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

  020 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 30 pct. refusi-
on 

    Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 
016 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 

  021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusi-
on 

    Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 
016 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 

  022 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct. refusion 
    Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidender på grp. 017 

med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser. 
  023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion 
    Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidender på grp. 017 

med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 
  024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion 
    Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidender på grp. 017 

med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 
  025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion 
    Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidender på grp. 017 

med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 
  030 Refusion af efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. med 50 

pct. refusion på gruppering 096 
 

5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstil-
linger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tid-
ligere skånejob)  
 
På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i 
arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6 
og 8, ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob og job til handi-
cappede) . 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for fleksløntilskud, til-
skud til selvstændig virksomhed og løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe 
§ 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsættes på baggrund af antallet af 
uger på offentlig forsørgelse. 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. 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.8 - side  8 

  
Dato: August 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 
 

Ikke alle udgifter til fleksløntilskud og tilskud til selvstændig virksomhed er omfattet af 
refusionsomlægningen. Udgifter til personer visiteret til et fleksjob før 01-01-2013 er 
ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til 
et fleksjob i perioden 01-01-2013 til 01-07-2014, udelukkende er omfattet af refusions-
omlægningen såfremt, de (jf. § 30, skt. 3. i Lov om kommunernes finansiering af visse 
offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskas-
serne):  
 

1.   bliver ansat i et fleksjob efter 01-07-2014  
2.   bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 01-07-2014  
3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed  

Udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 01-07-2014, er omfattet af refu-
sionsomlægningen. Alle udgifter vedr. perioden fra og med 1. januar 2014 til løntilskud 
vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats er ligeledes omfattet af refusionsomlægningen 
 
I konteringen af udgifterne til og tilbagebetalingerne af fleksløntilskud og tilskud til selv-
stændigt erhvervsdrivende er det afgørende, om de afholdte udgifter er omfattet af re-
fusionsomlægningen. I vejledningsteksten under grupperingerne til registrering af fleks-
løntilskud og tilskud til selvstændig virksomhed, fremgår det om grupperingen er til re-
gistrering af udgifter omfattet af refusionsreglerne før eller efter refusionsomlægningen. 
 
Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til 
personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, ifølge lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) registreres under de kommunale virksomhe-
der, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsfø-
res endvidere løntilskuddet. 
 
Der er på funktion 5.58.81 autoriserede driftsgrupperinger, som er gennemgået i det 
følgende. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

 008  Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgrup-
pen § 2, nr. 6, ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidli-
gere skånejob) med 50 pct. refusion (jf. § 63 og § 64, stk. 6, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

Her registreres udgifter til løntilskud til personer i målgruppen § 2, nr. 6 
ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der modtager social pen-
sion, og som er ansat i en løntilskudsstilling (tidligere skånejob), hvortil 
staten yder 50 pct. refusion, jf. § 51 og §§ 63 og 64, stk. 6.  

 
Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, der modta-
ger social pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 454 af 10. juni 
1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen indtil op-
hør af stillingen, jf. § 114 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. i 
statsrefusion til udgifterne. 
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009  Afløb af løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillin-
ger i målgruppe § 2, nr. 8 med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (§ 63 og § 64, stk. 7, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats). 

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løntil-
skud til handicappede personer, jf. § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse. Løn-
tilskuddet opgøres efter § 63, jf. § 64, stk. 7. 
 
Det bemærkes, at løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstil-
linger vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppe-
ring 115. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til løntilskuddet. 
 

  012  Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillin-
ger i målgruppen § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede 
personer i målgruppe § 2, nr. 8, efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats.  

Her registreres udgifter til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og 
hjælp til kortvarige kurser for personer, der er ansat i fleksjob eller som 
skal ansættes i fleksjob, når hjælpen har afgørende betydning for, at 
den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob, jf. § 74.  

 
Endvidere registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler) for 
personer i målgruppen efter § 2 nr. 6 (tidligere skånejob) samt udgifter 
efter § 99 ved ansættelse af personer i løntilskudsstillinger i målgrup-
pen § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-
job). 

 
Endelig registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler) for per-
soner med handicap efter § 2, nr. 8, som ikke er medlem af en arbejds-
løshedskasse, samt udgifter efter § 99 ved ansættelse af personer med 
handicap, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, i ustøttet 
beskæftigelse. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til driftsudgifterne. 
 

  013  Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt er-
hvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion 

 Her registreres alle udgifter til løntilskud til personer i fleksjob på den 
gamle fleksjobordning (§ 71 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 
Dvs. løntilskud til personer i fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013. 
 
Desuden registreres udgifter vedrørende tilskud til lønnen til selvstæn-
digt erhvervsdrivende på den gamle fleksjobordning (§ 75 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats). 
 

  093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 
65 pct. refusion (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

   Her registreres indtægter vedrørende tilbagebetalinger på løntilskud fra 
gruppering 013.  

 
Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusi-
onsomlægningen registreres indtægter fra tilbagebetaling under den re-
levante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgrup-
pering.
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  094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstil-

linger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats (tidligere skånejob) (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats) 

   Her registreres indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i
  løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats (tidligere skånejob). Indtægterne vedrører betalinger på 
løntilskud fra gruppering 008. 

 
  095  Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede perso-

ner i målgruppe § 2, nr. 8, ydet med 50 pct. refusion jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 111 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats) 

Her registreres indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. perioden før 
1. januar 2016 til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 8, 
jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats handicappede personer med 
50 pct. i statsrefusion. Indtægterne vedrører betalinger på løntilskud fra 
gruppering 5.58.81 gruppering 009. 
 
Det bemærkes, at tilbagebetalig af løntilskud vedr. perioden fra og med 
1. januar 2016 registreres under gruppering 115, og ikke på en særskilt 
tilbagebetalingsgruppering. 
 

  096  Efterbetaling af udgifter til løntilskud til handicappede personer 
vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 

Her registreres udgifter til løntilskud til handicappede personer, der 
vedrører ydelsesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der gives 50 pct. i 
statsrefusion 
 

  098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer i fleksjob 
og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, og han-
dicappede personer, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats.  

Det er tilbagebetalinger vedr. gruppering 012 Driftsudgifter til personer i 
fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, (tidlige-
re skånejob), samt handicappede personer i målgruppen § 2, nr. 8. Det 
drejer sig primært om uretmæssigt modtagne driftsudgifter, der tilbage-
betales til kommunen.  
 

  111   Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

Her registreres fra 1. januar 2013 udgifter til fleksløntilskud til personer 
med 65 pct. refusion (jf. § 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 

Udgifter omfattet af § 30, stk. 2 og 3 i lov om kommunernes finansiering 
af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Dan-
mark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen) registreres 
på gruppering 116.  
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 112   Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 

70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

Her registreres udgifter til tilskud med 65 pct. refusion til selvstændigt 
erhvervsdrivende tilkendt fra 1. januar 2013, som på grund af varige 
begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde be-
skæftigelsen i den selvstændige virksomhed (jf. § 70 g i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats). 

Udgifter omfattet af § 30, stk. 2 og 3 i lov om kommunernes finansiering 
af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Dan-
mark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen) registreres 
på gruppering 117. 

 113  Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 
65 pct. refusion 

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt fleksløntilskud til personer i 
fleksjob med 65 pct., jf. § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats.  

 114   Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende ydet 
med 65 pct. refusion 

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt tilskud til selvstændigt er-
hvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats og § 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 22 af 17. januar 
2013 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejds-
evne. 

 
   115 Løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
   Her registreres udgifter til løntilskud vedr. personer med handicap i 

målgruppen § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedr. personer med handicap 
vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registre-
res på gruppering 009. 

 
  116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om 

kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 
kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 
§ 30, stk. 2 og 3 

   Her registreres udgifter til fleksløntilskud (§ 70 f i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats) omfattet af § 30, stk. 2 og 3 i lov om kommuner-
nes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, 
udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. 

 
   Desuden registreres indtægter fra tilbagebetalinger.  
    
   Det bemærkes, at udgifter til fleksløntilskud, som ikke er omfattet af § 

30, stk. 2 og 3 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige 
ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløs-
hedskasserne, registreres på gruppering 111. 
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  117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov 

om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt 
af kommunerne, Udbetaling  Danmark og arbejdsløshedskasser-
ne, jf. § 30, stk. 2 og 3 

   Her registreres udgifter til fleksløntilskud til selvstændige (§ 70 g i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats) omfattet af § 30, stk. 2 og 3 i lov 
om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 
kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. 

    
   Det bemærkes, at udgifter til fleksløntilskud til selvstændige, som ikke 

er omfattet af § 30, stk. 2 og 3 i lov om kommunernes finansiering af 
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark 
og arbejdsløshedskasserne, registreres på gruppering 112. 

 
  118 Fleksbidrag fra staten 
   Her registreres indtægter fra fleksbidrag fra staten omfattet af § 7 i lov 

om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 
kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. 

 
Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  003 Berigtigelser 

  005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 
012, minus grp. 94, 95, 96 og 98) 

 

  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicap-
pede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 
65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114) 

 

  009 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 
2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 80 pct. refusi-
on 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i 
målgruppen § 2 nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på grp. 
115 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser. 

 
  010 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 

2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 40 pct. refu-
sion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i 
målgruppen § 2 nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på grp. 
115 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 
  011 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 

2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 30 pct. refu-
sion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i 
målgruppen § 2 nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på grp. 
115 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 
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  012 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 

2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 20 pct. refu-
sion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i 
målgruppen § 2 nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på grp. 
115 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 

 
  013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 

pct. refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 
116 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.  

    
  014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 

pct. refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 
116 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

    
  015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 

pct. refusion  
Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 
116 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 

    
  016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 

pct. refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 
116 med 20 pct. refusion fra den 53. med ydelser. 

 
  017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende på grp. 117 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.  

 
  018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende på grp. 117 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med 
ydelser. 

 
  019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. 

refusion  
Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende på grp. 117 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med 
ydelser. 

 
  020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende på grp. 117 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 
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5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 
På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, 
der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter hhv. kapitel 12 a og 
12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det omfatter personer, der modtager res-
sourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, dvs. 
målgrupperne 11 og 14 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, førtidspensionister 
under 40 år, der er visiteret til ressourceforløb, og førtidspensionister over 40 år, der 
deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter-
ne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatser-
ne 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. 
 
Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale 
om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgiften registreres derfor 
samlet.  
 
Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 
under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbeta-
lingsgruppering. 
 
På funktionen registreres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløbsydelse til personer 
enten i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb efter kapitel 6 a og b i lov om aktiv so-
cialpolitik. Førtidspensionister under 40 år, der visiteres til et ressourceforløb, eller over 
40 år der deltager i aktive tilbud, skal dog fortsætte på førtidspension/skånejob, og ud-
gifter til førtidspension/skånejob skal ikke registreres her, selv om de deltager i ressour-
ceforløb/aktive tilbud. 
 
På funktionen registreres udgifterne til aktivering i tilbud efter kapitel 10-12 samt følge-
udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til personer i ressourceforløb eller 
jobafklaringsforløb, herunder også vedrørende førtidspensionister i ressourcefor-
løb/aktive tilbud efter kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
På funktionen registreres derfor også udgifter til løntilskud vedrørende målgruppe § 2, 
nr. 11 og 14. Også ved kommunale løntilskudsjobs til disse personer er det alene udgif-
ten til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften registreres under de 
kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor personerne er ansat; på 
de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet.    
 
Udgifter til mentorfunktionen i forbindelse med ressourceforløb eller jobafklaringsforløb 
registreres fra 2014 på denne funktion. 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen: 
 
  001 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden 

før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv 

   Her registreres afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til 
personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke er i tilbud, eller som er i til-
bud efter § 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering), i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder 30 pct. refusion af kommu-
nens udgifter.
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   Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til ressourceforløbs-

ydelse til personer, der er i tilbud i virksomhedspraktik eller i tilbud efter 
§ 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats skal registreres på gruppering 002. 

   Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse vedr. perioden fra og med 1. 
januar 2016 registreres på gruppering 103. 

 

  002  Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. 
refusion, aktiv 

    Her registreres afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til 
personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud i virksomhedspraktik 
efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannel-
se), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres endvidere 
forsørgelsesudgifter til ressourceforløbsydelse til personer omfattet af 
integrationsprogrammet efter kapitel 4 i integrationsloven, uanset, om 
personerne er passive eller i et aktivt tilbud. Staten yder 50 pct. refusi-
on af kommunens udgifter. 

   Afløb af udgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til ressourceforløbs-
ydelse til personer, der er i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejled-
ning og opkvalificering) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller 
som er passive, skal registreres på 001. 

   Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse vedr. perioden fra og med 1. 
januar 2016 registreres på gruppering 103. 

 

  003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusi-
on ressourceforløbsydelse  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 
modtager ressourceforløbsydelse efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
(målgruppe 11 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).  

   Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan 
nævnes AMU-kurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt 
korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Staten yder 
50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Grupperingen anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse efter 
"lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som til-
bud efter kap. 10 i LAB, jf. § 40, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskud-
dannelse kan gives som aktiveringstilbud efter LAB for personer, der 
har afsluttet det 3-årige integrationsprogram. Såfremt det skønnes, at 
personerne har behov for det, kan kommunen tilbyde undervisning i 
dansk eller i dansk samfundsforståelse/ medborgerskab. Kommunen 
kan tilrettelægge dette som en integreret del af et danskuddannelses-
forløb efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. 
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   Grupperingen anvendes endvidere til driftsudgifter, hvis danskuddan-

nelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt 
i § 40 i bekendtgørelsen (det kunne være efter de forberedende ud-
dannelser, der er omtalt i § 40, stk. 2). Eller jobcentret kan give tilbud 
om danskuddannelse som et hf-kursus, så det også er omfattet af BAB 
§ 40, stk. 2, om forberedende uddannelser. 

   Grupperingen anvendes kun til at afholde driftsudgifter for personer, 
der er i ressourceforløb. 

  004  Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 
50 pct. refusion ressourceforløbsydelse 

   Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-
cering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 68 i lov om aktiv 
socialpolitik (målgruppe 11 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats). 

   Øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats kan bl.a. være særligt tilrettelagte projekter 
eller uddannelses- og vejledningsforløb, herunder med praktik i uddan-
nelsesforløbet og danskundervisning m.v. Som eksempler på uddan-
nelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet 
til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse 
af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig 
grunduddannelse (EGU). 

   Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 
kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering af personer i ressourceforløb 
samt administration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

   Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Udgifter til undervisningsmaterialer skal registreres på 006. 

   Driftsudgifter til ressourceforløb og aktive tilbud til førtidspensionister 
registreres på 005. 

   Denne gruppering anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse, 
hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som 
ikke falder ind under § 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelses-
indsats. 

 

 005  Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejled-
ning og opkvalificering 50 pct. refusion/aktive tilbud 

   Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-
cering efter § 32, stk. 1, nr. 2, jf. § 32, stk. 2 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats til førtidspensionister under 40 år, der er visiteret til et 
ressourceforløb efter § 68 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

   Der kan også registreres driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifice-
ring til førtidspensionister over 40 år, idet de efter § 32, stk. 2, kan få 
tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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   Øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats kan bl.a. være særligt tilrettelagte projekter 
eller uddannelses- og vejledningsforløb, herunder med praktik i uddan-
nelsesforløbet og danskundervisning m.v. Som eksempler på uddan-
nelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet 
til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse 
af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig 
grunduddannelse (EGU). 

   Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 
kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering af personer i ressourceforløb 
samt administration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

   Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Udgifter til undervisningsmaterialer skal registreres på 006. 

   Grupperingen vedrører kun driftsudgifter til ressourceforløb og aktive 
tilbud til førtidspensionister. Driftsudgifter til ressourceforløb til perso-
ner, der modtager ressourceforløbsydelse, registreres på 003 eller 004. 

 

 006  Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbs-
ydelse  

    Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre ar-
bejdspladsindretninger efter §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats) til personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapi-
tel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (ressourceforløbsydel-
sesmodtagere og førtidspensionister under 40 år i ressourceforløb), og 
som er i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 

   Her registreres også udgifter til hjælpemidler til førtidspensionister over 
40 år i aktive tilbud efter kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats.  

   Ud over ovenfor nævnte hjælpemidler så kan personer, der modtager 
ressourceforløbsydelse, få støtte til særlige udgifter, der er en nødven-
dig følge af uddannelse eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, jf. § 76, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

    Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter. 

   Tilskud til hjælpemidler efter §§ 76-77 til førtidspensionister i skånejob 
skal fortsat registreres på funktion 5.58.81. gruppering 004 Udgifter til 
hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 76-77 og § 82 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 

   Tilskud til personlig assistance efter § 76, stk. 4, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats til personer, der modtager ressourceforløbsydelse, 
registreres på funktion 5.68.91. gruppering 007 Personlig assistance til 
handicappede i erhverv eller gruppering 008 Personlig assistance til 
handicappede under efter- og videreuddannelse. 
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 007  Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbs-

ydelse 

   Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
befordringsgodtgørelse efter § 82 til personer, der er visiteret til et res-
sourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Førtidspensionister kan ikke få befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

 008 Ressourceforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion 

   Grupperingen anvendes til afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til løntilskud efter § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 11 i § 2 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats). Løntilskud ydes i forbindelse med ansættelse 
hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder 50 pct. refusion af 
kommunens udgifter. 

     Udgifter til løntilskud til skånejob til førtidspensionister registreres fort-
sat på funktion 5.58.81. gruppering 008 Løntilskud til personer i løntil-
skudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats (tidligere skånejob). 

   Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer i ressourceforløb vedr. 
perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 105. 

 

 009  Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f  

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller til-
bud, ordinær uddannelse.  
 
Udgiften dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på 
en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent, 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct., jf. § 120, stk. 2. 
 
Udgifter til mentorfunktion efter LAB § 31 e, stk. 2, 2. punktum, konte-
res på gruppering 010.  
 
I 2013 konteres udgifter til mentorstøtte for personer i ressourceforløb 
på funktion 5.68.98. 

 

 010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. 
refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 
e, stk. 2, 2. punktum) 

 Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller til-
bud, ordinær uddannelse. 
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På denne gruppering registreres mentorudgifter tildelt efter LAB § 31 e, 
stk. 2, 2. punktum (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion 
for flere personer). 
 
Udgifterne dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller 
på en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct., jf. § 120, stk. 2. 
 
 
I 2013 konteres udgifter til mentorstøtte for personer i ressourceforløb 
på funktion 5.68.98.  

 

 011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb 

    Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere. Staten yder 
50 pct. refusion af kommunens udgifter. Førtidspensionister kan ikke få 
godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

 012  Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perio-
den før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, aktiv/passiv 

    Her registreres afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden 1. januar 
2016 efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til 
personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud efter 32, stk. 1, 
nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering), i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. Staten yder 30 pct. refusion af kommunens udgifter.  

   Udgifter til ressourceforløbsydelser til personer i jobafklaringsforløb, der 
er i tilbud i virksomhedspraktik eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordi-
nære uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal regi-
streres i gruppering 013. 

   Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafkla-
ringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
gruppering 104. 

 

 013  Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. 
refusion, aktiv 

    Her registreres afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til 
personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud i virksomheds-
praktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær ud-
dannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres 
endvidere afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til ressourceforløbsydelse til personer omfattet af integrationspro-
grammet efter kapitel 4 i integrationsloven, uanset, om personerne er 
passive eller i et aktivt tilbud.  
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   Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Afløb af udgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til ressourceforløbs-
ydelse til personer, der er i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejled-
ning og opkvalificering) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller 
som er passive, skal registreres på 012. 

   Afløb af udgifter til delvist raskmeldte under jobafklaringsforløb, jf. § 
103 b, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik registreres her.  

   Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafkla-
ringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
gruppering 104. 

 

 014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. 
refusion  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 
modtager ressourceforløbsydelse efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
(målgruppe 14 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).  

   Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan 
nævnes AMU-kurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt 
korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Staten yder 
50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Grupperingen anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse efter 
"lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som til-
bud efter kap. 10 i LAB, jf. § 40, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskud-
dannelse kan gives som aktiveringstilbud efter LAB for personer, der 
har afsluttet det 3-årige integrationsprogram. Såfremt det skønnes, at 
 personerne har behov for det, kan kommunen tilbyde undervisning i 
dansk eller i dansk samfundsforståelse/ medborgerskab. Kommunen 
kan tilrettelægge dette som en integreret del af et danskuddannelses-
forløb efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. 

   Grupperingen anvendes endvidere til driftsudgifter, hvis danskuddan-
nelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt 
i § 40 i bekendtgørelsen (det kunne være efter de forberedende ud-
dannelser, der er omtalt i § 40, stk. 2). Eller jobcentret kan give tilbud 
om danskuddannelse som et hf-kursus, så det også er omfattet af BAB 
§ 40, stk. 2, om forberedende uddannelser. 

   Grupperingen anvendes kun til at afholde driftsudgifter for personer, 
der er i ressourceforløb. 

 

  015  Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalifice-
ring 50 pct. refusion 

   Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-
cering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der modtager ressourceforløbsydelse i et jobafklaringsforløb 
§ 68 i lov om aktiv socialpolitik (målgruppe 14 i § 2 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats). 
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   Øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats kan bl.a. være særligt tilrettelagte projekter 
eller uddannelses- og vejledningsforløb, herunder med praktik i uddan-
nelsesforløbet og danskundervisning m.v. Som eksempler på uddan-
nelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet 
til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse 
af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig 
grunduddannelse (EGU). 

   Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 
kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering af personer i jobafklaringsforløb 
samt administration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

   Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Udgifter til undervisningsmaterialer skal registreres på 016. 

   Denne gruppering anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse, 
hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som 
ikke falder ind under § 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelses-
indsats. 

 

 016  Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion  

    Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre ar-
bejdspladsindretninger efter §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats) til personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter 
kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og som er i tilbud 
efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

    Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter. 

 

 017  Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion 

   Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
befordringsgodtgørelse efter § 82 til personer, der er visiteret til et job-
afklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

 

 018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f  

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i jobafklaringsforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller 
tilbud, ordinær uddannelse.  
 
Udgiften dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på 
en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent, 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct., jf. § 120, stk. 2. 
 
Udgifter til mentorfunktion efter LAB § 31 e, stk. 2, 2. punktum, konte-
res på gruppering 010. 
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 019 Jobafklaringsforløb, mentor for flere personer med 50 pct. refusi-

on, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, 
stk. 2, 2. punktum) 

 Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i jobafklaringsforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller 
tilbud.  
 
På denne gruppering registreres mentorudgifter tildelt efter LAB § 31 e, 
stk. 2, 2. punktum (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion 
for flere personer). 
 
Udgifterne dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller 
på en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct., jf. § 120, stk, 2. 
 
 

 020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere 
i et jobafklaringsforløb 

    Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafkla-
ringsforløb. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter.  

 

 091  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. 
perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 

    Her registreres indtægter vedr. perioden før 1. januar 2016 fra tilbage-
betaling efter § 69 i i lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgifter ef-
ter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til perso-
ner, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke er i tilbud, eller som er i tilbud 
efter § 32, stk.1 nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering) i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 

Det bemærkes, at tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse under res-
sourceforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres un-
der gruppering 103, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 

 

 092  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 50 pct. 
refusion   

   Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af ressourceforløb med 50 
pct. refusion efter § 69 i i lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgif-
ter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til 
personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud i virksomhedspraktik 
efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannel-
se), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.   
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 093  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 

vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 

    Her registreres indtægter vedr. perioden før 1. januar 2016 fra tilbage-
betaling efter § 69 i i lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgifter ef-
ter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til perso-
ner, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke er i tilbud, eller som er i tilbud 
efter § 32, stk.1 nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering) i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 

Det bemærkes, at tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse under job-
afklaringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 
under gruppering 104, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppe-
ring. 

 

 094  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 50 
pct. refusion   

   Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse i 
forbindelse med jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion efter § 69 i i 
lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv 
socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et 
jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, og som er i tilbud i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i 
tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats.   

 

 101 Jobafklaringsforløb, afløb af løntilskud med 50 pct. refusion 

   Grupperingen anvendes fra d.1. juli 2014 til 1. januar 2016 afløbsudgif-
ter til løntilskud efter § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 14 i § 2 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats). Løntilskud ydes i forbindelse med ansættelse 
hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder 50 pct. refusion af 
kommunens udgifter.  

   Det bemærkes, at løntilskud til personer i jobafklaringsforløb vedr. peri-
oden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 106. 

 

 102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger 
uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik 

   Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til res-
sourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb efter 52 uger reg-
net fra den første sygedag i det aktuelle sygefravær og ansættelsesfor-
hold, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 103 
b, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. 

   Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafkla-
ringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
gruppering 104. 
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 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 
    Her registreres forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpoli-

tik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressour-
ceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som 
enten ikke er i tilbud, eller som er i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig 
vejledning og opkvalificering) eller er i virksomhedspraktik efter kapitel 
11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 
Her registreres endvidere forsørgelsesudgifter til ressourceforløbsydel-
se til personer i ressourceforløb omfattet af integrationsprogrammet ef-
ter kapitel 4 i integrationsloven, uanset, om personerne er passive eller 
i et aktivt tilbud.  
 
Det bemærkes, at udgifter til ressourceforløbsydelse til personer i res-
sourceforløb vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægnin-
gen) registreres på afløbsgrupperinger under denne funktion. 

 
 
 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 
    Her registreres forsørgelsesudgifter efter § 69 j i lov om aktiv socialpoli-

tik til ressourceforløbsydelse til personer, der er overgået til et jobafkla-
ringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 
som er i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering), 
tilbud i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, 
nr. 1 (ordinær uddannelse) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 
    Udgifter til delvist raskmeldte under jobafklaringsforløb jf. § 103 b, stk. 

4 i lov om aktiv socialpolitik registreres her. 
 
Det bemærkes, at udgifter til ressourceforløbsydelse til personer i job-
afklaringsforløb vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlæg-
ningen) registreres på afløbsgrupperinger under denne funktion. 

 
 105 Løntilskud under ressourceforløb 
    Grupperingen anvendes til udgifter til løntilskud efter § 51 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er visiteret til et ressource-
forløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (mål-
gruppe i § 2 nr. 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Løntilskud 
ydes i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejds-
giver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

 
    Udgifter til løntilskud til skånejob til førtidspensionister registreres fort-

sat på funktion 5.58.81. gruppering 008 Løntilskud til personer i løntil-
skudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats (tidligere skånejob). 
 
Det bemærkes, at udgifter til løntilskud til personer i ressourceforløb 
vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registre-
res på en afløbsgruppering under denne funktion. 
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 106 Løntilskud under jobafklaringsforløb 
   Grupperingen anvendes til udgifter til løntilskud efter § 51 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der har ret til et jobafklarings-
forløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (mål-
gruppe i § 2 nr. 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Løntilskud 
ydes i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejds-
giver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

Det bemærkes, at udgifter til løntilskud til personer i jobafklaringsforløb 
vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registre-
res på en afløbsgruppering under denne funktion. 

 

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
 001  Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 

30 pct. refusion minus grp. 091 og 093  

 002  Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 
014-020) og afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) minus grp. 092 og 
094 

 003  Berigtigelser 

 004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 
80 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i res-
sourceforløb på grp.103 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med 
ydelser. 

 
 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 

40 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i res-
sourceforløb på grp. 103 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge 
med ydelser. 

 
 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 

30 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i res-
sourceforløb på grp. 103 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. 
uge med ydelser. 

 
 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 

20 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i res-
sourceforløb på grp. 103 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med 
ydelser. 

 
 008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 

med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobaf-
klaringsforløb på grp.104 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med 
ydelser. 
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 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 
med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobaf-
klaringsforløb på grp. 104 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. 
uge med ydelser. 

 
 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 

med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobaf-
klaringsforløb på grp. 104 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. 
uge med ydelser. 

 
 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 

med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobaf-
klaringsforløb på grp. 104 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med 
ydelser. 

 
 012 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i ressourceforløb på grp.105 med 80 pct. refusion i de første 4 
uger med ydelser. 

 
 013 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i ressourceforløb på grp.105 med 40 pct. refusion fra den 5. til 
den 26. uge med ydelser. 

 
 014 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i ressourceforløb på grp.105 med 30 pct. refusion fra den 27. til 
den 52. uge med ydelser. 

 
 015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i ressourceforløb på grp.105 med 20 pct. refusion fra den 53. 
uge med ydelser. 

 
 016 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 80 pct. refu-

sion 
Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i jobafklaringsforløb på grp.106 med 80 pct. refusion i de første 
4 uger med ydelser. 

 
 017 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 40 pct. refu-

sion 
Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i jobafklaringsforløb på grp.106 med 40 pct. refusion fra den 5. 
til den 26. uge med ydelser. 
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 018 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 30 pct. refu-
sion 
Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i jobafklaringsforløb på grp.106 med 30 pct. refusion fra den 27. 
til den 52. uge med ydelser 

 
 019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refu-

sion 
Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i jobafklaringsforløb på grp.106 med 20 pct. refusion fra den 53. 
uge med ydelser 

 

5.58.83 Ledighedsydelse 
På funktionen registreres udgifter til ledighedsydelse jf. Kapitel 7 i lov om aktiv socialpo-
litik. 
 
Fra 4 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for ledighedsydelse 
fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. 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. 
 
Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til 
ledighedsydelse til personer visiteret til et fleksjob før 01-01-2013 er ikke omfattet af 
refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i 
perioden 01-01-2013 til 01-07-2014, udelukkende er omfattet af de nye refusionsregler 
såfremt, de (jf. § 30, stk. 3. i Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydel-
ser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne):  
 

1.   bliver ansat i et fleksjob efter 01-07-2014  
2.   bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 01-07-2014  
3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed  

Udgifter til ledighedsydelse til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 01-07-2014, 
er omfattet af de nye refusionsregler.  
 
I konteringen af udgifterne til og tilbagebetalingerne af ledighedsydelse er det afgøren-
de, om de afholdte udgifter er omfattet af refusionsomlægningen. I vejledningsteksten 
under grupperingerne til registrering af ledighedsydelse, fremgår det om grupperingen 
er til registrering af udgifter omfattet af refusionsreglerne før eller efter refusionsomlæg-
ningen. 
Der er på funktion 5.58.81 autoriserede driftsgrupperinger, som er gennemgået i det 
følgende.  
 
 001  Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finan-

siering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbe-
taling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 

   Her registreres udgifter til ledighedsydelse omfattet af § 30, stk. 2 og 3 i 
lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 
kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.  
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 002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats 
   Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats til ledighedsydelsesmodtagere  
 
   Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1, i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats 
 
 003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats 
Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdspladsredskaber og ar-
bejdspladsindretning) efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats til ledighedsydelsesmodtagere. Det bemærkes, at udgifter til 
undervisningsmaterialer efter §§ 76-77 registreres på funktion 5.68.90 
gruppering 009. 
 
Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
 004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104 stk. 1 i lov om 

aktiv socialpolitik) 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret 
til fleksjob, når kommunen mister statsrefusionen pga., at personerne 
har modtaget kontant- og/eller starthjælp i en periode på 18 måneder 
inden for 24 måneder efter visitation til fleksjob, jf. § 100, stk. 1, 104 
stk. 1 og § 104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. 

 
 005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion 

efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik  
Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 30 pct. 
statsrefusion til personer, der er ansat i fleksjob og som holder ferie, til 
personer, der modtager ledighedsydelse og holder ferie, og til perso-
ner, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet be-
skæftigelse og som holder ferie, jf. aktivlovens §§ 74 e og 74 h. 

 
 006  Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. 

refusion efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik  
   Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. statsrefusion til 

personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet 
beskæftigelse, og som ved efterfølgende ledighed, herunder ved mid-
lertidige afbrydelser af arbejdet, har ret til ledighedsydelse, jf. aktivlo-
vens § 74 f, stk. 1-3.  

   Endvidere registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. statsrefu-
sion til personer, der er visiteret til et fleksjob, og som venter på et 
fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 1.  

   Derudover registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. statsre-
fusion 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 ef-
ter 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. 
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Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse under sygdom og bar-
sel med 30 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 
4. Det gælder både udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel 
til personer i visitationsperioden før første fleksjob, til personer, der har 
været ansat i fleksjob, og til personer, der er overgået fra ledigheds-
ydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse. 

 
 007   Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion 

efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion jf. § 
104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik, under tilbud efter kapitel 10, jf. § 
32, stk. 1, nr. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 
 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion 

efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 50 pct. refusion jf. § 
104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik, under tilbud efter kapitel 10 § 32, 
stk.1, nr. 1 og 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
 090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 

ydelse udbetalt med 65 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2) 
Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusi-
onsomlægningen registreres indtægter for tilbagebetaling under den re-
levante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgrup-
pering. 

 
 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 

50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 f) 
Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusi-
onsomlægningen registreres indtægter for tilbagebetaling under den re-
levante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgrup-
pering. 

 
 092  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 

ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§§ 74 a, 74 f og 74 h) 
Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusi-
onsomlægningen registreres indtægter for tilbagebetaling under den re-
levante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgrup-
pering. 

 
 093  Indtægter fra tilbagebetaling af befordringsgodtgørelse og udgif-

ter til hjælpemidler til personer på ledighedsydelse 
Her registreres indtægter fra tilbagebetalt befordringsgodtgørelse og 
udgifter til hjælpemidler til personer på ledighedsydelse. Det er tilbage-
betalinger vedr. hhv. gruppering 002 (§ 82 i lov om aktiv beskæftigel-
sesindsats) og 003 (§§ 76-77 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats). 

 
 094  Indtægter fra tilbagebetalinger af ledighedsydelse og særlig ydel-

se, ikke-refusionsberettiget (tilbagebetalinger vedr. grp. 004)  
Her registreres indtægter fra tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 
ydelse, ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. gruppe-
ring 004 (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og § 104 a i lov om aktiv social-
politik). 
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 095  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 

ydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2 i lov 
om en aktiv socialpolitik 

   Her registreres indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og 
særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2. Det 
drejer sig om tilbagebetalinger vedr. gruppering 005-007. 
 
Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusi-
onsomlægningen registreres indtægter for tilbagebetaling under den re-
levante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgrup-
pering. 

 
Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  001  Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, 

minus grp. 91 og 93) 
 
  002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 

pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik 
(grp. 005-007, minus grp. 95) 

 
  003 Berigtigelser 
    
  004 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 

pct. refusion (grp. 092) 
 
  005 Refusion af indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse med 65 

pct. refusion (grp. 90) 
 
  006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion  

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 80 pct. re-
fusion i de første 4 uger med ydelser 

 
  007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 40 pct. re-
fusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser 

  
  008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 30 pct. re-
fusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 
  009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion  

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 20 pct. re-
fusion fra den 53. uge med ydelser 
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ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)  

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrø-
rende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden 
aktør. Udgifterne, der er refusionsberettigede, vedrører fra 2014 ét af to driftslofter, ét 
ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdag-
penge, kontanthjælp, selvforsørgende og uddannelseshjælp samt forsikrede ledige, der 
deltager i seks ugers jobrettet uddannelse, og ét driftsloft, der omfatter aktivering af 
revalidender (inkl. forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledigheds-
ydelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til delta-
gerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for hvert af de to rådighedsbeløb. De 
omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Udgifter, der ikke er refusionsberettigede, registreres på særskilte grupperinger 
013 og 014 vedrørende kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra 2014. Fra regn-
skab 2015 registreres ikke-refusionsberettigende driftsudgifter vedrørende dag-
pengemodtagere i øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, på gruppe-
ring 016. 

 

   001  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der 
modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (mål-
gruppe 1), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med an-
sættelse uden løntilskud, jf. § 99 i samme lov. Grupperingen omfatter 
udgifter til læse-, skrive- og regnekurser samt realkompetencevurdering 
efter § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

    Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan på 
Undervisningsministeriets område nævnes AMU-kurser, SOSU-
uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser.  

    Som eksempler på uddannelser inden for andre ministeriers områder 
kan nævnes bachelor- og kandidatuddannelser, styrmandsuddannel-
sen, biblioteksassistentuddannelsen og arkitektuddannelsen. 

Grupperingen anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse efter 
"lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som 
tilbud efter kap. 10 i LAB, jf. § 40, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskud-
dannelse kan gives som aktiveringstilbud efter LAB for personer, der er 
færdige med de 3 år, som integrationsprogrammet varer. Jobcenteret 
kan for disse beslutte, hvis de har behov for det, at de skal have under-
visning i dansk eller i dansk samfundsforståelse/ medborgerskab. 
Kommunen kan lave dette som en integreret del af et danskuddannel-
sesforløb efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. 

Grupperingen anvendes endvidere til driftsudgifter, hvis danskuddan-
nelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt 
i § 40 i bekendtgørelsen (det kunne være efter de forberedende ud-
dannelser, der er omtalt i § 40, stk. 2). Eller jobcentret kan give tilbud 
om danskuddannelse som et hf-kursus, så det også er omfattet af BAB 
§ 40, stk. 2, om forberedende uddannelser.
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  002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 

    Grupperingen anvendes til udgifter til undervisningsmateriale efter §§ 
76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering i 
forbindelse med ansættelse uden løntilskud efter § 99 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats til ledige, der modtager dagpenge efter lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1). 

   Kommunen kan afholde udgifter til undervisningsmateriale i forbindelse 
med deltagelse i vejledning og opkvalificering, jf. §§ 76 og 77 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats (udgifter til øvrige hjælpemidler skal re-
gistreres på funktion 5.68.91.006).  

   
  Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 

kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige samt admi-
nistration, jf. § 81a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
  Der registreres her udgifter til opkvalificering af personer uden løntil-

skud, jf. § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder udgifter 
til forsøget i perioden 1. august 2009 til 31. august 2013 og 1. oktober 
2013 til 31. december 2013, hvor betingelserne for tilskud forenkles for 
faglærte og ufaglærte samt ledige med en forældet uddannelse og ud-
vides for unge, jf. bekendtgørelsen om forsøgsordninger efter lov om 
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.  

     

Denne gruppering anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse, 
hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som 
ikke falder ind under § 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelses-
indsats. 
 
Derudover kan grupperingen anvendes til registrering af refusionsbe-
rettigede driftsudgifter, som først registreres i regnskab 2015 eller se-
nere til tilbud i øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 
2, som foregik senest i 2014. Det kan fx være særligt tilrettelagte pro-
jekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og 
danskundervisning  
 
Der kan bl.a. være tale om særligt tilrettelagte uddannelses- og vejled-
ningsforløb m.v. Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et 
særligt AMU-kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som til-
bud til ledige med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, 
TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU).  
 
Fra regnskab 2015 registreres ikke-refusionsberettigende driftsudgifter 
vedrørende dagpengemodtagere i øvrig vejledning og opkvalificering 
efter § 32, stk. 1, nr. 2, på gruppering 016.
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  003  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere 

og selvforsørgende  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, og § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og 
som er jobparate (målgruppe 2) eller aktivitetsparate (målgruppe 3), 
personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelser-
ne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10), eller 
personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden 
løntilskud, jf. § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

     Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSU-
uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser.  

    Grupperingen anvendes også til udgifter til læse-, skrive- og regnekur-
ser efter § 32 a og udgifter til realkompetencevurdering til kontant-
hjælpsmodtagere, som ikke har en erhvervskompetencegivende ud-
dannelse, hvis det er et tilbud omfattet af § 32, stk. 1, nr. 1, eller regler i 
medfør af § 32, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 001. 

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 013. 

   004  Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsør-
gende 

    Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejled-
ning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte 
projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet 
og danskundervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter 
til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kontanthjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate (målgruppe 2) eller 
aktivitetsparate (målgruppe 3), personer der ikke er i beskæftigelse, og 
som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til for-
sørgelse (målgruppe 10), eller personer som får opkvalificering i forbin-
delse med ansættelse uden løntilskud.  

     Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-
kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige 
med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produkti-
onsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). 

    Endvidere registreres til indtægter vedrørende betaling for arbejde ud-
ført i private hjem m.v.   

    Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelses-
aktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om 
udgifter til de uddannelser, som kontanthjælpsmodtagere - med kom-
munens godkendelse - kan deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. 
klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. bekendtgø-
relse om uddannelsessøgendes ret til uddannelses- og kontanthjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
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under gruppering 002. 

 Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 3, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 014. 

   005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/ forrevali-
dender 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer 
med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 (Reva-
lidering) i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet 
af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 4), el-
ler som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. 
Målgruppen omfatter både modtagere af revalideringsydelse og mod-
tagere af kontanthjælp under forrevalidering. 

    Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSU-
uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser fx. bachelor- og kandidatuddannelser, styr-
mandsuddannelsen, biblioteksassistentuddannelsen og arkitektuddan-
nelsen. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 001. 

   006  Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-
ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og ud-
dannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskun-
dervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter til partner-
skabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, 
som er omfattet af kapitel 6 (Revalidering) i lov om aktiv socialpolitik, 
bortset fra personer der er omfattet af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats (målgruppe 4), eller som får opkvalificering i for-
bindelse med ansættelse uden løntilskud. Målgruppen omfatter både 
modtagere af revalideringsydelse og modtagere af kontanthjælp under 
forrevalidering. 

     Uddannelsesforløbene kan omfatte arbejdsprøvning, erhvervsmodnen-
de eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse samt til er-
hvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt job-
indslusningsprojekter. Forrevalidering omfatter aktiviteter, som revali-
denden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret. Det er 
aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte (jf. lov om 
aktiv socialpolitik § 46, stk. 1, 3. pkt.). Det drejer sig f.eks. om ophold 
på daghøjskole, højskole eller produktionsskole samt undervisning på 
9.-10. klasse, gymnasie- og HF-niveau mv. 

    Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelses-
aktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om 
udgifter til de uddannelser, som kontant- og uddannelseshjælpsmodta-
gere under forrevalidering samt personer under revalidering, som mod-
tager supplerende kontanthjælp - med kommunens godkendelse - kan 
deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. klassetrin og HF-
enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. bekendtgørelse om uddan-
nelsessøgendes ret til uddannelses- og kontanthjælp efter lov om aktiv 
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socialpolitik i særlige tilfælde. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 002. 

 

  007  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 
modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge (mål-
gruppe 5), hvis de er visiteret til gruppe 2 eller 3, jf. § 12 i sygedagpen-
geloven, eller som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse 
uden løntilskud. Ved delvist raskmeldte skal alle driftsudgifter under 
driftsloft registreres på gruppering 007 og ikke på 008, jf. sygedagpen-
gelovens § 62, stk. 4 og 5. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 001. 

 

  008  Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-
ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, 
udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager dag-
penge under sygdom efter lov om sygedagpenge (målgruppe 5), hvis 
de er visiteret til gruppe 2 eller 3, jf. § 12 i sygedagpengeloven, eller 
som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 002. 

 

   009  Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-
ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og ud-
dannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskun-
dervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, seks ugers jobrettet 
uddannelse efter § 73 b og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats til personer med varige begrænsninger i ar-
bejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pen-
sion eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension m.v., (målgruppe 7), og som modtager ledighedsydelse 
eller særlig ydelse efter §§ 74 i lov om en aktiv socialpolitik. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 002. 

 

   010  Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse 

     Grupperingen anvendes til driftsudgifter til vejledning og opkvalificering 
efter § 32, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 
a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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    Her registreres også afløbsudgifter til driftsudgifter for deltagere i seks 

ugers selvvalgt uddannelse. 

    011  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmod-
tagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, og § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpoli-
tik, og som er uddannelsesparate (målgruppe 12), eller som er aktivi-
tetsparate (målgruppe 13), eller personer som får opkvalificering i for-
bindelse med ansættelse uden løntilskud. 

     Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSU-
uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser.  

    Grupperingen anvendes også til udgifter til læse-, skrive- og regnekur-
ser efter § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. 

For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 001. 

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 013. 

 

   012  Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 

    Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejled-
ning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte 
projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet 
og danskundervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter 
til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager uddannel-
seshjælp efter lov om aktiv socialpolitik (uddannelsesparate i målgrup-
pe 12 eller aktivitetsparate i målgruppe 13), eller personer som får op-
kvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.  

     Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-
kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige 
med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produkti-
onsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). 

    Endvidere registreres indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i 
private hjem m.v.   

 Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelses-
aktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om 
udgifter til de uddannelser, som uddannelseshjælpsmodtagere - med 
kommunens godkendelse - kan deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. 
klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. bekendtgø-
relse om uddannelsessøgendes ret til uddannelses- og kontanthjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 002. 

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 3, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 014. 
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 013  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til 

kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere  

    Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til ordinær 
uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, som ikke er refusionsberettigende 
for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) og åbenlyst ud-
dannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (del af målgruppe 12) i 
de første 9 måneder på hhv. kontanthjælp eller uddannelseshjælp bort-
set fra regne-, læse- og stavekurser og ordblindeundervisning.   

 014  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og 
opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

    Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til øvrig vej-
ledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, som ikke er refusi-
onsberettigende for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) 
og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (del af 
målgruppe 12) i de første 24 måneder på hhv. kontanthjælp eller ud-
dannelseshjælp.  

 015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

    Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt 
selvforsørgende. 

 016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og 
opkvalificering for dagpengemodtagere 

     På denne gruppering registreres jobcentrenes ikke-
refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering 
efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og uddannelses-
forløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning til 
ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring 
m.v. (målgruppe 1). 

    Der kan bl.a. være tale om særligt tilrettelagte uddannelses- og vejled-
ningsforløb m.v. Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et 
særligt AMU-kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som til-
bud til ledige med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, 
TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). 

 090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et 
urigtigt grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper 

  På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgif-
ter i forbindelse med aktivering af modtagere af dagpenge, kontant-
hjælp eller uddannelseshjælp eller deltagere i seks ugers selv-
valgt/jobrettet uddannelse, der er ydet på et urigtigt grundlag, jf. lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats § 111. 

  091 Tilskud vedrørende produktionsskoler  

    Grupperingen anvendes i tilfælde, hvor der i udgifter til produktionssko-
ler på gruppering 5.68.90, grp.004 indgår tilskud af forskellig art fx fra 
statslige puljer i udgiften til skoleopholdet. 
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  092 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et 

urigtigt grundlag til øvrige målgrupper 

    På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgif-
ter i forbindelse med aktivering af modtagere af revalideringsydelse, 
sygedagpenge eller ledighedsydelse, der er ydet på et urigtigt grund-
lag, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 111. 

 

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 

   001  Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede 
driftsloft, grp. 001-004, 010-012 og 015 minus grp. 090 og 091. 

   002  Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 
minus grp. 092. 

   003  Berigtigelser 

   020  Tilskud fra EU 

 

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

På funktionen registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes beskæftigel-
sesindsats overfor forsikrede ledige fra 1. januar 2010. For driftsudgifter til aktivering fra 
2011 henvises til 5.68.90. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for løntilskud fastsættes 
på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. 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. Der er derfor fra budget 2016 autoriseret nye grupperinger til registrering af løntil-
skudsudgifter fra 1. januar 2016 og nye grupperinger på dranst 2 til refusionsbeløb. De 
hidtidige autoriserede grupperinger skal fortsat anvendes til afløbsudgifter til løntilskud 
vedrørende perioden før 1. januar 2016. 
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Udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, herunder udgifter til admini-
strative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. 

Fra 2014 registres udgifter til løntilskud til ledige på den midlertidige arbejdsmarkeds-
ydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse mv.) på denne funktion. 

Det bemærkes, at lønnen til personer, som er ansat i kommunen med løntilskud, skal 
registreres på funktion 5.68.95. Det er udelukkende løntilskuddet, der skal registreres 
på denne funktion. 

Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og for beskæftigede med 100 pct. refusi-
on, som tidligere har været konteret på funktion 5.68.91 skal fra budget 2016 konteres 
på funktion 5.68.98. 

Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, som tidligere har 
været konteret på funktion 5.68.91 skal fra budget 2016 konteres på funktion 5.68.98. 

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 006  Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 
pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 
4, og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til arbejdsredskaber og mindre 
arbejdspladsindretninger vedr. forsikrede ledige, jf. §§ 76 og 77 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats (udgifter til undervisningsmateriale regi-
streres på funktion 5.68.90, gruppering 002). Jobcentret kan afholde 
udgifter til hjælpemidler i forbindelse med forsikrede lediges deltagelse i 
opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med 
løntilskud med henblik på at understøtte, at personer kan få og deltage 
i tilbuddet. 

    Der kan endvidere i medfør af lovens § 100 ydes tilskud til hjælpemidler 
i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med 
henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse 
uden løntilskud, eller at personen kan drive selvstændig virksomhed. 

Endelig kan jobcentret registrere driftsudgifter efter §§ 76-77 og 99 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats i forbindelse med løntilskud for ny-
uddannede, der er medlem af en a-kasse og omfattet af § 2, nr. 8, fordi 
de på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær beskæfti-
gelse.  
 
Endelig registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4 
til forsikrede ledige, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne.  

 

 007  Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refu-
sion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv 
m.v. 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til aflønning af personlig assi-
stance til fysisk eller psykisk handicappede i erhverv med det formål at 
give dem samme mulighed for erhvervsudøvelse, som personer uden 
handicap, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv 
m.v. 
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 008  Personlig assistance til handicappede under efter- og videreud-

dannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til 
handicappede i erhverv m.v. 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til fysisk eller psykisk handicap-
pede lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, der udenfor 
normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse in-
denfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige, jf. § 14 
i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

 

 016  Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent 
ordning, jf. § 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse 
med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98a i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Der kan hjemtages 100 pct. refusion af udgifter 
til jobrotationsforløb, der er igangsat før fremsættelse af lovforslaget 
vedr. Beskæftigelsesreformen den 12. november 2014. For jobrotati-
onsforløb, der er igangsat i perioden fra den 12. november 2014 til den 
1. januar 2015 kan der hjemtages 100 pct. refusion i perioden indtil 1. 
januar 2015.   

Fra 2015 registreres udgifter til jobrotationsydelse med 60 pct. refusion 
på funktion 5.68.98 gruppering 102.  

 

 017  Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøg-
ning) – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 
98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Her registreres udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæf-
tigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. Der er her tale om en ordning med fokus på be-
skæftigede med en uddannelse. 

Der kan ydes 100 pct. refusion af udgifter til jobrotationsforløb, der er 
igangsat før fremsættelse af lovforslaget vedr. Beskæftigelsesreformen 
den 12. november 2014. For jobrotationsforløb, der er igangsat i perio-
den fra den 12. november 2014 til den 1. januar 2015 kan der ydes 100 
pct. refusion i perioden indtil 1. januar 2015. 

Fra 2015 registreres udgifter til jobrotationsydelse til særlige grupper 
med 60 pct. refusion på funktion 5.68.98 gruppering 103. 
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   102 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – 
statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 
§ 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres fra 2011 jobcentrenes afløbsudgifter vedr. perioden før 
1. januar 2016 til løntilskud til statslige og regionale arbejdsgivere og 
selvejende institutioner i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledi-
ge, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen 
kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres på dranst 2 
på afløbsgruppering 006. 

    Kommunernes afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løntil-
skud til forsikrede ledige, der er ansat i kommunen med løntilskud, og 
den refusion, som staten yder af kommunens udgifter til løntilskud her-
til, registreres fra 2011 på henholdsvis afløbsgruppering 106 (dranst 1) 
og 006 (dranst 2) på nærværende funktion.  

    Det bemærkes, at løntilskud vedrørende forsikrede ledige ansat hos 
offentlige arbejdsgivere vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 regi-
streres på gruppering 109. 

 
 103  Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – pri-

vate arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats 

    Her registreres fra 2011 jobcentrenes afløbsudgifter vedr. perioden før 
1. januar 2016 til løntilskud til private arbejdsgivere i forbindelse med 
ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats. Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusi-
onen registreres på dranst 2 på afløbsgruppering 006. 

    
   Det bemærkes, at løntilskud vedrørende forsikrede ledige ansat hos 

private arbejdsgivere vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registre-
res på gruppering 108. 

 
 105   Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede personer med 

handicap, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv 
m.v. samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres fra 2011 jobcentrenes afløbsudgifter vedr. perioden før 
1. januar 2016 til løntilskud for nyuddannede, der er omfattet af § 2, nr. 
8, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær beskæf-
tigelse, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 
samt jf. §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommu-
nen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres på 
dranst 2 på afløbsgruppering 006. 

 
    Det bemærkes, at løntilskud vedrørende forsikrede ledige med handi-

cap vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 
110. 
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 106  Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – 

kommunale arbejdsgivere, jf § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats 

    Her registreres fra 2011 de samlede afløbsbruttoudgifter vedr. perioden 
før 1. januar 2016 til løntilskud i forbindelse med forsikrede lediges løn-
tilskudsansættelse i en kommune, jf. § 51 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats.  

 
    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion af disse bruttoudgifter. 

Refusionen registreres på dranst 2 på afløbsgruppering 006. 
 
    Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud 

på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelse i kommunale virk-
somheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.95, hvor også 
løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v. indtægtsføres. 

 
    Det bemærkes, at løntilskud vedrørende forsikrede ledige ansat hos of-

fentlige, herunder kommunale, arbejdsgivere vedr. perioden fra og med 
1. januar 2016 registreres på gruppering 109. 

 
 107   Afløb af løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmar-

kedsydelse med 50 pct. refusion 
    Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løntil-

skud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om 
ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.(Midlertidig arbejdsmar-
kedsydelse mv.). Staten refunderer kommunernes udgifter med 50 pct. 

 
    Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer med ret til midlertidig ar-

bejdsmarkedsydelse vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registre-
res på gruppering 111. 

 

 108  Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere 
    Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til private arbejdsgi-

vere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, stk. 1, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 
   Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedrørende dagpengemodtage-

re ansat hos private arbejdsgivere vedr. perioden før 1. januar 2016 re-
gistreres på afløbsgruppering 103. 

 
 109  Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere 
    Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til offentlige, dvs. 

statslige, regionale og kommunale, arbejdsgivere i forbindelse med an-
sættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats.  
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    Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud 

på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelse i kommunale virk-
somheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.95, hvor også 
løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v. indtægtsføres. 

 
    Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedrørende dagpengemodtage-

re ansat hos offentlige arbejdsgivere vedr. perioden før 1. januar 2016 
registreres på afløbsgruppering 102 og 106. 

 

 110  Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap 
    Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til forsikrede nyud-

dannede, der er omfattet af § 2, nr. 8, der på grund af et handicap har 
vanskeligt ved at få ordinær beskæftigelse, jf. § 15 i lov om kompensa-
tion til handicappede i erhverv m.v. samt jf. §§ 51 og 52 i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats.  

    
   Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedrørende forsikrede ledige 

med handicap vedr. perioden før 1. januar 2016 registreres på afløbs-
gruppering 105. 

 
 111  Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
    Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til personer med ret 

til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om ændring af lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv.(midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.) 

     
    Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud 

på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelse i kommunale virk-
somheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.95, hvor også 
løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v. indtægtsføres. 

 
    Det bemærkes, at udgifter til løntilskud til personer med ret til midlertidig 

arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusions-
omlægningen) registreres på afløbsgruppering 107. 

 

Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 

 001  Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 016 
og 017)  

 003  Berigtigelser 

 004  Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til 
handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007 og 008) 

 005  Refusion af afløbsudgifter til løntilskud ved den midlertidige ar-
bejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 107) fra 2014 

 006  Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 
102-103 og 105) fra 2011 
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 007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion 

– private arbejdsgivere 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
private arbejdsgivere på grp. 108 med 80 pct. refusion i de første 4 
uger med ydelser. 

 

 008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion 
– private arbejdsgivere 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
private arbejdsgivere på grp. 108 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 
26. uge med ydelser. 

 

 009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion 
– private arbejdsgivere 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
private arbejdsgivere på grp. 108 med 30 pct. refusion fra den 27. til 
den 52. uge med ydelser. 

 

 010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion 
– private arbejdsgivere 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
private arbejdsgivere på grp. 108 med 20 pct. refusion fra den 53. uge 
med ydelser. 

 

 011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion 
– offentlige arbejdsgivere 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
offentlige arbejdsgivere på grp. 109 med 80 pct. refusion i de første 4 
uger med ydelser. 

 

 012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion 
– offentlige arbejdsgivere 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
offentlige arbejdsgivere på grp. 109 med 40 pct. refusion fra den 5. til 
den 26. uge med ydelser. 

 

 013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion 
– offentlige arbejdsgivere 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
offentlige arbejdsgivere på grp. 109 med 30 pct. refusion fra den 27. til 
den 52. uge med ydelser. 

 

 014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion 
– offentlige arbejdsgivere 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
offentlige arbejdsgivere på grp. 109 med 20 pct. refusion fra den 53. 
uge med ydelser. 
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 015 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap 

med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med handi-
cap på grp. 110 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser. 

 

 016 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap 
med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med handi-
cap på grp. 110 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med 
ydelser. 

 

 017 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap 
med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med handi-
cap på grp. 110 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med 
ydelser. 

 

 018 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap 
med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med handi-
cap på grp. 110 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 
 

 019 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
med 80 pct. refusion. 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse på grp. 111 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser. 
 

 020 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
med 40 pct. refusion.  

Her registreres refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse på grp. 111 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med 
ydelser. 

 

 021 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
med 30 pct. refusion.  

Her registreres refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse på grp. 111 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med 
ydelser. 

 

 022 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
med 20 pct. refusion.  

    Her registreres refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse på grp. 111 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 
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5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannel-
sesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret 
til kontantydelse ansat i kommuner  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige m.v. 
med løntilskud ansat i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 51 og 
55. Det bemærkes, at løn til personer med løntilskud registreres under art 1.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger, som gennemgås i det 
følgende:  

  001  Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigel-
sesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannel-
sesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller 
med ret til kontantydelse med løntilskud 

Her registreres lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommu-
nen med løntilskud, jf. § 55 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
lønudgifter til personer under den særlige uddannelsesordning, som er 
ansat i kommunen med løntilskud, jf. § 75 d i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, lønudgifter til personer under den midlertidige arbejds-
markedsydelsesordning, som er ansat i kommunen med løntilskud, jf. § 
75 m i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lønudgifter til personer 
med ret til kontantydelse, som er ansat i kommunen med løntilskud, jf. 
§ 75 z i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale 
virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion 5.68.91 
under afløbsgruppering 106 og gruppering 109 (forsikrede ledige), på 
funktion 5.68.91 under afløbsgruppering 107 og gruppering 111 (mid-
lertidig arbejdsmarkedsydelse), på funktion 5.57.79 under afløbsgrup-
pering 004 (særlig uddannelsesordning) og på funktion 5.57.79 under 
afløbsgruppering 010 og gruppering 014 (kontantydelse).  

 
Endvidere er der på funktionen autoriseret en række refusionskonti, som gennemgås i 
det følgende: 
 

  003  Berigtigelser (Lov om aktiv en beskæftigelse § 110, stk. 5, og § 
111) 

  020  Tilskud fra EU 

 
5.68.96 Servicejob 
På denne funktion registreres tilskud til personer ansat i servicejob, jf. lov om ophævel-
se af lov om servicejob. 
 
På funktionen registreres tilskud til ansættelse af personer i servicejob jf. lov om ophæ-
velse af lov om servicejob. Ved ansættelse af personer i servicejob udbetaler staten et 
tilskud, jf. lov om ophævelse af lov om servicejob. Der er under dranst 2 autoriseret en 
gruppering 004 til registrering af tilskuddet. 
 
Der er derudover yderligere på dranst 2 en autoriseret gruppering 003 Berigtigelser (jf. 
Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik § 110, stk. 5 og § 111).  
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5.68.97 Seniorjob for personer over 55 år 
Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. 
Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt 
har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, 
fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kom-
munens seniorjobs på 110.000 kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson. Kommunen udbe-
taler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i 
seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. 
Udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til personer i 
seniorjob efter § 100 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik konteres på funktion 
5.57.75, gruppering 012 Udgifter til hjælpemidler, til personer med nedsat arbejdsevne 
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob. 
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Løn til personer i seniorjob 

   Her registreres lønudgifter til personer i seniorjob 
 
  002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs 

Her registreres kommunens udgifter til kompensation til personer, der 
ikke har fået ansættelse i seniorjob indenfor de fastsatte frister jf. lov 
om senior job § 8 

 
Under dranst 2 er autoriseret følgende grupperinger: 
 
  002 Tilskud til kommunale seniorjob 

Her registreres de modtagne statstilskud til kommunens seniorjobs. 

 
  003 Berigtigelser vedr. seniorjob 

Her registreres berigtigelser i forbindelse med opgørelse af tilskud til 
seniorjobs. 

 
5.68.98 Beskæftigelsesordninger 
Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæfti-
gelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, afløb af job-
præmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv. Herunder lønudgifter 
ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Fra 2015 omfatter funktionen endvidere 
udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og 
jobrotation. 

 
Det bemærkes, at driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for kontant- 
og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende, revalidender, sygedagpenge- og 
ledighedsydelsesmodtagere, dagpengemodtagere samt deltagere i 6 ugers jobrettet 
uddannelse registreres på funktion 5.68.90. Det bemærkes endvidere, at øvrige udgifter 
til beskæftigelsesindsatsen vedrørende ledige dagpengemodtagere registreres på funk-
tion 5.68.91, og at udgifter til forsørgelse til personer omfattet af lov om aktiv beskæfti-
gelsesindsats i form af kontanthjælp, løntilskud og godtgørelse til kontant- og uddan-
nelseshjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10-12 registreres på funktion 5.57.75 

 
Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomhe-
der eller godtgørelse forbundet med udsatte unges virksomhedspraktik, registreres 
under art 5.2. Lønudgifter til projektledere m.v. registreres under art 1. 
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Det bemærkes, at med virkning fra budget 2010 (ikrafttræden 1. januar 2010) konteres 
udgifter til mentorordning for ikke forsikrede ledige, forsikrede ledige, modtagere af 
sygedagpenge, modtagere af ledighedsydelse samt beskæftigede på gruppering 012. 
 
Der er efterfølgende autoriseret gruppering 017 vedrørende mentorstøtte pr. plads ved 
aftale om mentorfunktion for flere personer. 
 
Det bemærkes, at der med virkning fra 1. januar 2014 konteres udgifter til mentorord-
ning for personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb på funktion 5.58.82. Det 
bemærkes endvidere, at mentorudgifter for arbejdsløshedsdagpengemodtagere og 
jobklare kontanthjælpsmodtagere samt beskæftigede ikke længere er refusionsberetti-
gede og at udgifter til mentorstøtte til disse personer konteres på gruppering 019.  
 
Det bemærkes endvidere, at løn til beskæftigelseskonsulenter registreres på funktion 
6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. Det bemærkes desuden, at administrative 
udgifter til andre aktører registreres på funktion 6.45.53 Administration vedrørende job-
centre.  
 
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og for beskæftigede med 100 pct. refusi-
on, som tidligere har været konteret på funktion 5.68.91 skal fra budget 2016 konteres 
på funktion 5.68.98. 
 
Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, som tidligere har 
været konteret på funktion 5.68.91 skal fra budget 2016 konteres på funktion 5.68.98. 
 
På funktionen er autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås i det følgen-
de. 
 
  001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusi-

on, jf. § 98c – 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesafta-
ler for forsikrede og ikke-forsikrede ledige, jf. § 98c – 98g i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Voksenlærlingeforløb på denne gruppering 
vedrører alene ledige personer. 

 

   002  Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. 
refusion, jf. § 98c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesafta-
ler for beskæftigede, jf. § 98c – 98g i lov om en aktivbeskæftigelsesind-
sats.  

    Voksenlærlingeforløb på denne gruppering vedrører alene beskæftige-
de personer. 

 

  003  Godtgørelse og aktivitetsdusør til særligt udsatte unge under 18 
år (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c) 

Her registreres udgifter til kommunens godtgørelse til særlig udsatte 
unge under 18 år, der deltager i virksomhedspraktik efter § 75 c i lov 
om aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres her udgifter til 
kommunens aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år, der del-
tager i tilbud efter kapitel 10 og 11 i perioden fra 1. januar 2014 til 1. ja-
nuar 2017, jf. § 75 b, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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  004  Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger 

for forsikrede og ikke-forsikrede personer 

    Her registreres jobcentrets driftsudgifter til initiativer vedr. større virk-
somhedslukninger, jf. § 30 i lov om organisering og understøttelse af 
beskæftigelsesindsatsen mv.. Det vedrører udgifter til opkvalificering, jf. 
§§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt jobcentres 
driftsudgifter i forbindelse med udarbejdelse af planer for de afskedige-
de, informations- og vejledningsmøder, individuelle samtaler og udsta-
tionering af medarbejdere på indsatskontor på den pågældende virk-
somhed, som staten kan yde tilskud til. Kravene, til hvornår der forelig-
ger større afskedigelser er i en forsøgsperiode fra 8. april 2009 til 31. 
december 2015 ændret, jf. bekendtgørelse om forsøg på beskæftigel-
ses-og sygedagpengeområdet. 

Endvidere registreres tilskud modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering vedrørende ovenstående aktiviteter. 

Udgifter i forbindelse med alt anden administration af jobcentrene, her-
under udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på 
6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. 
 

  005  Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob 

Her registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og 
mindre arbejdspladsindretning efter § 100, så personer med nedsat ar-
bejdsevne kan opnå eller fastholde ansættelse uden løntilskud, eller 
drive selvstændig virksomhed. 
 
Endelig registreres her udgiften efter § 100 til hjælpemidler i form af ar-
bejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning til personer ansat i 
seniorjob, jf. lov om seniorjob. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgif-
terne, jf. § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

  009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælps-
modtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virk-
somheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55) 

Her registreres lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere samt selvforsørgende i kommunale virksomheder 
m.v., jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55. På denne gruppe-
ring indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, 
der er udgiftsført på funktion 5.57.73 under gruppering 010 og løntil-
skud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion 5.57.75 
under afløbsgruppering 011.   

 

  010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktivite-
ter efter § 7 i LAB 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til befordringsgodtgørelse til ar-
bejdssøgende i forbindelse med jobsøgning, til informationsaktiviteter 
og andre særlige aktiviteter, som medvirker til at finde arbejde og ar-
bejdskraft efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne 
finansieres fuldt ud af kommunen, jf. § 117 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. 
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  011  Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forsørgeres studie-
start med 50 pct. refusion efter lov om aktiv en beskæftigelsesind-
sats §§ 75 a, 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a og b. 

Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejds-
pladsindretning) til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der del-
tager i tilbud efter kapitel 10-12, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats §§ 76 og 77. Desuden registreres her udgifter til hjælpemidler efter 
§§ 76 og 77 til selvforsørgende, jf. § 75 a i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct., jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 120, stk. 1. Endvidere registreres udgifter 
til særlig støtte til undervisningsmidler til enlige forsørgeres studiestart, 
jf. lov om aktiv socialpolitik § 34 a, samt evt. tilbagebetaling af støtte, 
der er modtaget uberettiget på grund af afbrudt uddannelse.  
 
Dertil kommer udgifter efter § 34 b i lov om social politik til særlig støtte 
til deltagerbetaling i forbindelse med start på nødvendig almen voksen-
uddannelse og almengymnasiale uddannelser som enkeltfag til perso-
ner, der modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpoli-
tik (uddannelsen skal være påbegyndt på baggrund af et uddannelses-
pålæg).  
 
§§ 34 a og b ophæves pr. 1/1 2017. 

 
  012  Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats § 31 b-31 f 

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på at 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtage-
re, revalidender, ansatte i fleksjob, modtagere af sygedagpenge og le-
dighedsydelse samt 15-17 årige der deltager i tilbud efter kapitel 10-11, 
kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansæt-
telse i fleksjob eller ordinær ansættelse. 
 
Udgiften dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på 
en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent, 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct. indenfor et loft, jf. § 121 a. 
 
Udgifter til mentorfunktion efter LAB § 31 e, stk. 2, 2. punktum, registre-
res på gruppering 017.  
 
Fra 1. januar 2014 registreres udgifter til mentorstøtte for personer i 
ressourceforløb på funktion 5.58.82. Udgifter til mentorstøtte for perso-
ner i jobafklaringsforløb registreres også på 5.58.82. 

 
  015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats § 75b)  

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 
til unge 15-17-årige, jf. § 75 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Endvidere registreres her udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i LAB 
og til godtgørelse efter § 83 til de unge i forbindelse med tilbud efter 
kapitel 10 og 11, herunder til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik 
(jf. § 76 c). 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.9 - side  21 

  
Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 

 
Det bemærkes, at udgifter til mentor til unge 15-17-årige registreres på 
gruppering 012 eller 017. 

 

017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. 
punktum) 

 Her registreres udgifter til mentorfunktion der gives med henblik på at 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtage-
re, revalidender, ansatte i fleksjob, modtagere af sygedagpenge og le-
dighedsydelse samt 15-17-årige, der deltager i tilbud efter kapitel 10-
12, kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, an-
sættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.  

På denne konto registreres mentorudgifter tildelt efter LAB § 31 e, stk. 
2, 2. punktum (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion for 
flere personer). 
 
Udgifterne dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller 
på en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsu-
lent, jf. § 80 samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der 
varetager mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af 
staten med 50 pct. indenfor et loft, jf. § 121 a. 

 
Fra 1. januar 2014 registreres udgifter til mentorstøtte for personer i 
ressourceforløb på funktion 5.58.82. Udgifter til mentorstøtte for perso-
ner i jobafklaringsforløb registreres også på 5.58.82. 
 

  018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet 
som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

   Her registreres her udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særli-
ge behov efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige be-
hov, hvor uddannelsen er givet som tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes ikke statslig refusion af 
udgifterne til uddannelse, jf. § 5 b i lov om ungdomsuddannelse for un-
ge med særlige behov. 

 
   Det bemærkes, at udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særli-

ge behov for andre personer registreres på funktion 3.30.46 Ungdoms-
uddannelse for unge med særlige behov. 

  
   Grupperingen kan udelukkende anvendes pr. 1. august 2013. 
 
   019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor 

   Grupperingen anvendes til registrering af ikke refusionsberettigede 
mentorudgifter. 
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091 Afløb af tilbagebetaling af uretmæssigt modtaget jobpræmie 

 På denne gruppering registreres tilbagebetalinger af jobpræmier til en-
lige forsørgere og kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed, 
som modtageren har fået udbetalt uretmæssigt. Jobpræmieordningen 
ophørte 31. maj 2014, og grupperingen vedrører nu afløb på ordningen. 

   
095 Afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig le-

dighed m.v. 
 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende jobpræmie til kontant-

hjælpsmodtagere, jf. § 2 i lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræ-
mie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Der ydes 
100 pct. refusion af kommunens udgifter til ordningen. Jobpræmieord-
ningen ophørte 31. maj 2014, og grupperingen vedrører nu afløb på 
ordningen. 

 
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere og selvforsørgende efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats § 82 

 Her registreres udgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere til 
befordringsgodtgørelse efter § 82, stk.1, ved deltagelse i tilbud efter lo-
vens kapitel 10-11, og ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver ef-
ter kapitel 12, samt udgifter til den faktiske befordringsudgift, hvor udgif-
ten er en følge af en nedsat fysisk og psykisk funktionsevne § 82, stk. 
4.  

 
 Det bemærkes, at udgifter til hjælpemidler og undervisningsmaterialer 

efter §§ 76-77 registreres på hhv. på funktion 5.68.98 gruppering 011 
og 5.68.90 gruppering 004 eller 012. Det bemærkes endvidere, at ud-
gifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
registreres på funktion 5.57.75 gruppering 007; fra budgetåret 2014 dog 
på funktion 5.68.90 gruppering 015. 

  
 Udgifterne refunderes af staten med 50 pct., jf. lov om en aktiv beskæf-

tigelsesindsats § 120, stk. 1. 
  
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelses-

forløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres jobcentrets driftsudgifter til tilbud om korte, erhvervsret-
tede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere, jf. § 33 b i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om regional uddannel-
sespulje.  

Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. § 122 b i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen modtager tilskud fra puljen 
fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet styrelsen årligt 
afgiver et tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for tilskuds-
beløbet. 

Det er vigtigt af hensyn til udgiftsopfølgningen på puljen, at kommuner-
ne foretager en korrekt artskontering af udgifter og indtægter. 
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101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. til-

skud, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres fra 1. juli 2015 jobcentrets driftsudgifter til tilbud om er-
hvervsuddannelser i forbindelse med pulje til uddannelsesløft til dag-
pengemodtagere, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Staten yder i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2017 100 pct. tilskud og 
derefter 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. § 122 a i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 

Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering, idet styrelsen årligt afgiver et tilsagn om tilskud, som er 
den maksimale ramme for tilskudsbeløbet.  

Det er vigtigt af hensyn til udgiftsopfølgningen på puljen, at kommuner-
ne foretager en korrekt artskontering af udgifter og indtægter. 

 

  102 Jobrotation med 60 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. 
§ 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse 
med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98a i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 

 

  103  Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til 
særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse 
med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er her tale om en ordning med fo-
kus på beskæftigede med en uddannelse. 

 
Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 

001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledi-
ge og beskæftigede (gruppering 001 og 002) 

 

  003 Berigtigelse (lov om retssikkerhed og administration på det socia-
le område § 85 samt § 69 i bekendtgørelse om statsrefusion og til-
skud m.v.) 

Gruppering 003 er til registrering af berigtigelser, jf. Lov om retssikker-
hed og Administration på det sociale område § 85, samt § 64 i be-
kendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 
revision på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale For-
holds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikters og Undervisningsministeriets ressortområder  
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008  Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter 

og til 15-17- årige med 50 pct. refusion  
     På gruppering 008 sker en registrering af den refusion, som staten yder 

på 50 pct. af kommunens udgifter til hjælpemidler efter LAB § 100 på 
grp. 005 og efter LAB §§ 76-77 på grp. 011, til befordring efter LAB § 
82 på grp. 097 og til 15-17-årige i forbindelse med aktive tilbud på grp. 
015. Trådte i kraft 1. januar 2010.  

    Her registreres endvidere den refusion, som staten yder på 50 pct. 
indenfor et loft, jf. § 121 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, af 
kommunens udgifter til mentorer i forbindelse med tilbud efter LAB § 31 
b-31 f på grp. 012 og 017. Trådte i kraft for regnskab 2014. 

 

 009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen 

    På gruppering 009 sker en registrering af den refusion, som staten yder 
med 100 pct. af kommunens afløbsudgifter til jobpræmieordningerne på 
grp. 091 og 095. 

  010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 
og 103) 

  019  Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 

 
    020 Tilskud fra EU  
 

ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (72) 

 
5.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, 
udgifter til husly efter § 80 i lov om social service, samt støtte til frivilligt socialt arbejde.  
 
Det bemærkes, at støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. § 18 i lov om social service regi-
streres på gruppering 003.  
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgruppering 
 
  001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 

Her registreres udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbin-
delse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån, jf. lov om æn-
dring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om 
lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven. 
 

  002 Udgifter til husly (servicelovens § 80) 

Her registreres udgifter og indtægter til midlertidigt husly efter service-
lovens § 80. 

 
  003 Støtte til frivilligt socialt arbejde 

   På denne gruppering registreres kommunens støtte til frivillige sociale 
organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i 
lov om social service. 
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Hovedkonto 8 Balanceforskydninger 
 
 
Hovedkonto 8 omfatter: 
 

 Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62) 
 Afdrag på lån (debetsiden på funktionerne 8.55.63-8.55.78) 
 Lånoptagelse (kreditsiden på funktionerne 8.55.63-8.55.78) 
 Forskydning i gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (funktion 8.55.79) 
 Forskydning i beholdningen af anlægsaktiver og omsætningsaktiver (8.58.80-

8.68.87) 
 Forskydninger i hensatte forpligtelser (8.72.90) 
 Forskydning i egenkapitalen (funktionerne 8.75.91-8.75.95) 

 
På hovedkonto 8 vises forskydningerne i kommunens balance. Dog er det frivilligt at 
anvende funktionerne 8.52.55 og 8.55.79-8.72.90, idet forskydningen i disse balance-
poster kan ske med modpost direkte på egenkapitalen. Funktionerne 9.22.01-9.75.94 
viser beholdningerne i kommunens balance. 
 
Det bemærkes, at der - som en undtagelse fra hovedreglen vedrørende specifikationer 
til budgettet - for hovedkonto 8 gælder, at mindstekravet til specifikationsgraden er fast-
sat til hovedfunktionsniveau. Dette gælder dog ikke for hovedfunktionen, ”FORSKYD-
NINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN”. For denne hovedfunktion udformes 
specifikationer til budgettet i overensstemmelse med de generelle regler, jf. afsnit 
5.2.6.d. 
 
Som en undtagelse fra det i øvrigt anvendte bruttoposteringsprincip budgetteres og 
bogføres forskydninger på funktionerne 8.22.01 til 8.52.62 som nettoforskydninger for 
hver funktion. 
 
I konsekvens heraf skal der ved registreringen af disse Balanceforskydninger funktions-
vis enten benyttes hovedart 6 eller hovedart 8. På funktion 8.51.52 er det dog autorise-
ret at benytte hovedart 8. Såfremt kommunen ønsker det, kan debet og kredit registre-
res på hver sin konto, f.eks. ved opdeling på grupperinger. 
 
 
FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 

8.22.01 Kontante beholdninger 
På denne funktion registreres forskydninger i kontanter, checks, postanvisninger m.v. - 
ved egentlige centrale kasser, ved lokale kasser samt ved faste forskudskasser og byt-
tepengekasser.  
 
Registrering ved egentlige centrale og lokale kasser sker dagligt og ved forskudskas-
ser, når afregning foretages. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved modtagelse af kontanter m.v. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved udbetaling, respektive indsætning af kontan-
ter m.v. på konto i pengeinstitut. Veksling af checks til kontanter registreres sædvanlig-
vis ikke særskilt. 
 
8.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
Registrering af debetbevægelser sker for egne indsætninger, når disse foretages, dvs. 
samtidig med indsætningen. 
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Øvrige indsætninger registreres på datoen for modtagelse af advisbilag, kontoudtog fra 
bank eller ved ajourføring af bankbog. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker for egne hævninger, når disse foretages, dvs. 
samtidig med afsendelsen af checks eller giromateriale. Andre hævninger registreres 
på datoen for modtagelsen af advisbilag eller kontoudtog. Gebyrer knyttet til indskud 
registreres under 7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
8.22.07 Investerings- og placeringsforeninger 
På funktionen registreres forskydninger i andele i udbyttegivende investerings- og pla-
ceringsforeninger jf. § 7, stk. 1, i bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fon-
des midler.  
 
8.22.08 Realkreditobligationer 
8.22.09 Kommunekreditsobligationer 
8.22.10 Statsobligationer m.v. 
8.22.11 Likvide aktiver udstedt i udlandet 
 
På disse funktioner registreres forskydninger i kommunens obligationsbeholdning. 
 
Registreringen foretages under dranst 5 på følgende autoriserede grupperinger: 
 
  001 Tilgang 
  002 Afgang 
 
Registrering af debetbevægelser sker på datoen for modtagelse af rådighed over obli-
gationerne. Disse registreres til samme dags kursværdi. Eventuelt kurstab ved låneop-
tagelse registreres på funktion 7.58.77. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved salg og udtrækning. Registreringen foretages 
til den bogførte kursværdi ved erhvervelsen, henholdsvis ved sidste årsafslutning. 
Kursgevinst eller kurstab registreres på funktion 7.58.78. 
 
Funktion 8.22.08 omfatter obligationer udstedt af realkreditinstitutter, pengeinstitutter 
m.v. 
 
Funktion 8.22.09 omfatter obligationer udstedt af Kommunekredit samt andre dansk 
møntede obligationer udstedt af danske kommuner. Funktion 8.22.10 omfatter værdi-
papirer udstedt af den danske stat, herunder statsobligationer, statsgældsbeviser, stats-
lån med variabel rente og skatkammerbeviser. 
 
Funktion 8.22.11 omfatter forskydninger i rentebærende obligationer, som handles på 
et reguleret marked, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af 
fondes midler. Alene likvide aktiver udstedt i udlandet skal registres på funktionen. . 
 
FORSKYDNINGER I TILGODEHAVENDER HOS STATEN (25) 

8.25.12 Refusionstilgodehavender 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende opgjorte restrefusioner. For lidt 
modtaget refusion debiteres, mens for meget modtaget refusion krediteres. 
 
8.25.13 Andre tilgodehavender 
På denne funktion registreres forskydninger i andre tilgodehavender hos staten. 
 
Registrering af debetbevægelser sker senest i forbindelse med regnskabsårets udløb. 
Registrering af kreditbevægelser sker ved indbetalingen. 
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Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 
 
 
Der er autoriseret følgende driftsgruppering: 
 

 001 Kontante tilgodehavender som følge af delingsaftalen  

Der er på funktionen autoriseret gruppering 003 til registrering af for-
skydninger som følge af reglerne om kompensation til myndigheder i 
forbindelse med delingsaftalen, jf. § 41, stk. 2 i bekendtgørelsen nr. 877 
af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder 
og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i 
forbindelse med kommunalreformen.  

 

FORSKYDNINGER I KORTFRISTEDE 

TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28) 

8.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
 
8.28.15 Andre tilgodehavender 
På denne funktion registreres forskydninger i tilgodehavender hos borgere og kunder. 
Registreringen sker ved udsendelse af regning. 
 
På funktionerne kan endvidere registreres forskydninger i såvel tilsvars- som restance-
konti vedrørende underholdsbidrag. Registrering kan i stedet ske på funktion 8.38.36 
eller 8.48.48, jf. konteringsreglerne for disse funktioner. 
 
Registrering af debetbevægelser sker senest i forbindelse med regnskabsårets udløb. 
Registrering af kreditbevægelser sker ved indbetalingen. 
 
8.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 
Denne funktion anvendes ved årsskiftet som periodeafgrænsningskonto for udgifter og 
indtægter, som afholdes eller indbetales i gammelt regnskabsår, men som vedrører nyt 
regnskabsår. 
 
Funktionen skal anvendes til periodisering mellem regnskabsår af f.eks. forudbetalt løn, 
husleje, abonnementsudgifter, m.v. 
 
På funktionen registreres ikke udgifter og indtægter, der ifølge mere specifikke regler 
henføres til øvrige funktioner på hovedkonto 8, f.eks. funktionerne 8.28.14 og 8.52.56. 
 
8.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med over-

enskomst 
På denne funktion registreres forskydninger i selvejende institutioners likvide aktiver og 
tilgodehavende samt forudbetalinger af såvel kort- som langfristet karakter over for 
andre end overenskomstkommunen. 
 
Registrering sker i samme takt som registreringen af den selvejende institutions øvrige 
udgifter og indtægter i kommunens regnskab. 
 
8.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 
På denne funktion registreres forskydninger i tilgodehavender hos andre kommuner og 
regioner. 
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Dato: 18. oktober 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 
 
 
På funktionen registreres forskydning i kontante tilgodehavender hos kommuner og 
regioner i forbindelse med delingsaftalen, jf. § 41, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 877 af 16. 
september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte 
som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen.  
 
Der er autoriseret to grupperinger: 
 
 001 Kontante tilgodehavender hos andre kommuner som følge af de-

lingsaftalen  
 002 Kontante tilgodehavender hos regioner som følge af delingsaftalen  
 
Registrering af debetbevægelser sker senest i forbindelse med regnskabsårets udløb. 
Registrering af kreditbevægelser sker ved indbetalingen. 
 
 
FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32) 

8.32.20 Pantebreve 
På denne funktion registreres forskydninger i beholdningen af pantebreve i forbindelse 
med salg af fast ejendom eller udlån mod pant i fast ejendom, som ikke skal registreres 
på særskilte funktioner. Registreringen foretages til den nominelle værdi. 
 
Registrering af debetbevægelser sker i forbindelse med salget af ejendommen eller ved 
udbetaling af lånet. Endvidere debiteres kontoen på terminsdato med rentetilskrivning, 
såfremt der er aftalt rentehenstand. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved indfrielse af lån samt - på terminsdato - ved 
afdrag på lån. 
 
8.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i aktier, andelsbeviser og indskudsbeviser. 
 
På funktionen registreres indskud, der har karakter af kapitalindskud. Det vil sige ind-
skud, der registreres af den modtagende virksomhed som en del af egenkapitalen, og 
giver kommunen rettigheder og pligter som medejer af virksomheden. Det bemærkes, 
at tilskud, der ydes som drifts- eller anlægsudgift, og medfører en eventualrettighed, 
ikke registreres på denne funktion, men opføres på garanti- og eventualrettighedsfor-
tegnelsen. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved erhvervelse af aktiverne. Registreringen 
sker til anskaffelsesværdi. 
 
Registreringen af kreditbevægelser sker til bogført værdi ved afhændelse af aktiverne. 
Eventuelt kurstab eller -gevinst i forbindelse med handel med aktiverne registreres på 
funktion 7.58.78. 
 
Der er på funktionen på dranst 5 Balanceforskydninger oprettet en gruppering til regi-
strering af netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber. 
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Dato: December II Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 
 
8.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 
På denne funktion registreres forskydninger i langfristede tilgodehavender hos grund-
ejere for udført vej- og kloakarbejder samt for istandsættelse af gader og veje, der over-
tages som offentlige. 
 
Registrering af debetbevægelser sker i forbindelse med opgørelse af tilgodehavendet 
med modpost på hovedkonto 0 eller 2. I perioden, hvor kommunen udfører arbejdet, 
kan rentetilskrivning også debiteres kontoen. Endelig kan kontoen debiteres ved beta-
ling til pengeinstitut for uopfyldte lån, som kommunen har afgivet garantiforpligtelse for. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved indfrielse samt - på terminsdato ved afdrag af 
lån. 
 
8.32.23 Udlån til beboerindskud 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende udlån til borgerne til betaling af 
beboerindskud og forskydninger vedrørende beløb ydet til dækning af disse indskud. 
Endvidere registreres indfrielse af uopfyldte boligindskudslån, inklusive renter, som 
kommunen har afgivet garantiforpligtelse for. Statens andel registreres på funktion 
8.51.52. 
 
Endvidere registreres på funktionen kommunens betaling af beboerindskud til et bolig-
selskab, jf. § 74 i almenboligloven. 2/3 af beløbet kan hjemtages i statsrefusion. 
 
Registrering af debetbevægelser sker i forbindelse med udbetalingen af lånet, respekti-
ve indfrielse af uopfyldte lån i pengeinstitutter. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved tilbagebetaling af lånet. 
 
Eventuelle indgåede beløb vedrørende indeksregulering af boligindskud indtægtsføres 
direkte på funktion 7.32.23 samt - for statens andel - på funktion 8.51.52.  
 
8.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i udlån til finansiering af opførelse af ejen-
domme samt driftsstøttelån m.v. til kollegier. Det vil sige grundkapitalindskud (dvs. ind-
skud i Landsbyggefonden) samt udstedte driftsstøttelån. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved tilgodehavendets opståen, dvs. når kravet 
om udbetaling af kommunens udlånsandel kan opgøres. Registrering af kreditbevægel-
ser sker ved tilbagebetalingen. 
 
På funktionen er autoriseret en gruppering til registrering af indskud af grundkapital i 
private ældreboliger og tilbagebetalingen af indskud fra Landsbyggefonden. 
Der henvises i øvrigt til konteringsreglerne vedrørende almene boliger på funktion 
0.25.18. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger hertil: 
 
   001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 

Herunder registreres grundkapitalindskud i alment byggeri, jf. § 120 i 
lov om almene boliger. I forbindelse med salg af almene boliger, vil der 
ske tilbagebetaling af grundkapitalindskud. 

 
   002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger 

Herunder registreres grundkapitalindskud til almene ældreboliger, der 
opføres af kommunen, men som forudsættes af skulle overgå til en 
selvejende almen boliginstitution, jf. § 121 i lov om almene boliger. 
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Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 
 
 
   003 Driftsstøttelån 

Herunder registreres udbetalte driftsstøttelån. I forbindelse med salg af 
almene boliger, vil der ske tilbagebetaling af driftsstøttelån. 

 
8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
På denne funktion registreres forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter, efterle-
velseshjælp ydet som lån, henstandbeløb vedrørende frigørelsesafgift, boligindskud 
ved kommunens indgåelse af egne lejemål samt tilgodehavender, for hvilke der er ind-
rømmet afdragsvis betaling ud over ét år, og som ikke skal registreres på særskilte 
funktioner. 
 
På funktionen registreres endvidere indskud i virksomheder, der har karakter af lån til 
virksomheden. Der er tale om et indskud, når kommunen ikke herved pådrager sig plig-
ter eller rettigheder i forhold til virksomheden eller dennes kreditorer udover dem, der 
udtrykkeligt er nævnt i låneaftalen. Indskuddet indgår i virksomhedens regnskab under 
fremmedkapital og ikke under egenkapital. 
 
Det bemærkes, at tilskud, der ydes som drifts- eller anlægsudgift og medfører en even-
tualrettighed, ikke registreres på denne funktion, men opføres på garanti- og eventual-
rettighedsfortegnelsen. 
 
Det bemærkes endvidere, at eventuelle lån til selvejende sociale institutioner med 
overenskomst altid skal registreres efter de særlige regler for regnskabsføring for disse 
institutioner. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved tilgodehavendets opståen, det vil sige når 
ejendomsskatterne forfalder til betaling, ved indgåelse af lejemål, ved indgåelse af kon-
traktforhold i forbindelse med salg på ratevilkår, eller når der i øvrigt opstår et tilgode-
havende, der ikke vil blive afviklet inden for et år. 
 
Endvidere debiteres kontoen med rentetilskrivning vedrørende henstandsbeløb for 
ejendomsskatter samt eventuelt med rentetilskrivning på andre forhold efter særlig afta-
le. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved tilbagebetaling af henstandsbeløb, ved tilba-
gebetaling af indskud ved lejemålets ophør og i øvrigt ved afvikling af tilgodehavende. 
 
På funktionen er autoriseret en gruppering 001 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a, 
stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik). På grupperingen registreres forskydninger i efterlevel-
seshjælp ydet som lån. Statens andel af efterlevelseshjælp ydet som lån registreres på 
funktion 8.51.52 Anden gæld. Endvidere er der autoriseret en gruppering 002 til regi-
strering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter. 
 
Som følge af delingsaftalen er der endvidere autoriseret følgende grupperinger: Grup-
pering 003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen, gruppering 004 Udlån til 
regioner som følge af delingsaftalen og gruppering 005 Udlån til staten som følge af 
delingsaftalen.  
 
8.32.26 Ikke-likvide obligationer 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende obligationer, som ikke er hen-
ført til funktionerne 8.22.08-8.22.11. 
 
Der kan være tale om obligationer udstedt af selskaber, virksomheder m.v., der bl.a. er 
erhvervet med henblik på økonomisk støtte til formålet. 
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Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 
 
Registrering af debetbevægelser sker på datoen for modtagelse af rådigheden over 
obligationer og registreres til samme dags kursværdi. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved salg eller udtrækning til den bogførte kurs-
værdi ved erhvervelsen, henholdsvis ved sidste års afslutning. Kursgevinst eller kurstab 
registreres på funktion 7.58.78. 
 
8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
På denne funktion registreres indsætning og hævning af beløb, der er deponeret i pen-
geinstitutter i forbindelse med optagelse af lån, garantistillelse eller indgåelse af lejemål 
eller leasingaftaler i forbindelse med bygninger eller anlæg i øvrigt, jf. Økonomi- og 
Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af 
garantier m.v. 
 
Der er på funktionen en autoriseret gruppering: 
 
 001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden 

Her registres forskydninger vedrørende deponering af uforbrugte midler 
fra kvalitetsfonden i 2009. Det deponerede beløb skal indsættes på en 
særskilt konto i et pengeinstitut. 

 
UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

8.35.29 Klimainvesteringer 
8.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 
8.35.31 Gasforsyning 
8.35.32 Elforsyning 
8.35.33 Varmeforsyning 
8.35.34 Vandforsyning 
8.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 
 
Efter § 15, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, kan 
kommuner kun deltage i aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyning, hvis 
aktiviteterne udøves i et eller flere selskaber, som drives i aktie- eller anpartsselskabs-
form. Eksisterende kommunale fællesskaber efter § 60 i den kommunale styrelseslov er 
dog undtaget fra kravet. 
 
I de kommuner, hvor vand- og spildevandsforsyningen er selskabsgjort, skal det mel-
lemværende, der har været registreret i balancen i de kommunale regnskaber på funk-
tion 9.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt og funktion 9.35.34 Vandforsy-
ning, afvikles i perioden frem til 1. januar 2020, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om 
afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber. 
 
Afviklingen af disse mellemværender registreres på henholdsvis funktion 8.35.30 Spil-
devandsanlæg med betalingsvedtægt og funktion 8.35.34 Vandforsyning. Registrering 
af debetbevægelser sker ved afvikling af kommunal gæld, mens kreditbevægelser sker 
ved afvikling af kommunalt tilgodehavende. 
 

I forbindelse med frivillig selskabsgørelse af andre forsyningsområder samt elforsy-
ningsområdet, der er omfattet af selskabspligt, afvikles mellemværender mellem kom-
munen og forsyningsselskaberne efter samme principper som beskrevet vedrørende 
vand- og spildevandsområdet. 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.8 - side  8 

  
Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 
 
FORSKYDNINGER I AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING 
ELLER UDBETALING FOR ANDRE (38) 

Under denne hovedfunktion registreres forskydninger i krav på tredjemand, modtaget 
fra andre kommuner eller fra staten med henblik på opkrævning. Det samme gælder 
forskydninger i aktiver, der modtages fra staten til videreforsendelse til borgerne. 
 
Kommunen kan i stedet beslutte at foretage registreringen på funktion 8.28.14, 8.28.15 
eller på 8.48.48, 8.48.49. 
 
Modpostering registreres normalt på funktion 8.48.48 eller 8.48.49. Hvis kommunen har 
besluttet at registrere aktivet på funktion 8.25.14 eller 8.25.15, kan modposteringen 
også foretages på disse funktioner. 
 
8.38.36 Kommuner og regioner m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i krav på tredjemand, modtaget fra andre 
kommuner med henblik på opkrævning. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved modtagelse af anmodningen med kravet 
pålydende. Registrering af kreditbevægelser sker ved indbetalinger eller ved bortfald af 
krav. 
 
8.38.37 Staten 
På denne funktion registreres forskydninger i krav på tredjemand, modtaget fra staten 
med henblik på opkrævning. Kravene kan f.eks. vedrøre diverse skatter og afgifter m.v. 
 
Endvidere registreres på denne funktion forskydninger i aktiver, der modtages fra staten 
til videreforsendelse til borgerne. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved modtagelse af anmodningen med kravets 
pålydende. 
 
Registreringen af kreditbevægelser sker ved indbetalinger, ved bortfald af krav eller ved 
udlevering af aktiver. 
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Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 
 
FORSKYDNINGER I AKTIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (42) 

8.42.40 Beskyttelsesrumspulje 
På denne funktion registreres forskydninger i aktiver vedrørende beskyttelses-
rumspuljen. Det drejer sig om indbetalinger til beskyttelsesrumspuljen og om indtægts-
føring af forrentningen af midlerne i puljen. Endvidere udgiftsføres beløb svarende til 
afholdte anlægsudgifter vedrørende beskyttelsesrumspuljen og tilskud ydet til opførelse 
af beskyttelsesrum. 
 
Det bemærkes, at indbetalinger til beskyttelsesrumspuljen af hensyn til eventuel tilba-
gebetaling skal kunne henføres til den enkelte bidragyder og bygning. 
 
I forbindelse med regnskabsafslutningen udgiftsføres på funktionen et beløb svarende 
til de afholdte anlægsudgifter vedrørende beskyttelsesrumspuljen, som er afholdt på 
hovedkonto 0-6. Beløbet modposteres som en indtægt på de funktioner på hovedkonto 
0-6, hvor anlægsudgiften vedrørende opførelsen af de offentlige beskyttelsesrum i øv-
rigt er opført. Tilsvarende udgiftsføres på funktionen de tilskud, som er ydet til opførelse 
af sikringsrum på hovedkonto 0-6. Tilskuddet indtægtsføres på hovedkonto 0-6 på de 
funktioner, som vedrører de kommunale institutioner, hvortil der er ydet tilskud til opfø-
relse af sikringsrum. 
 
Endvidere indtægtsføres på kontoen rentetilskrivningen vedrørende beskyttel-
sesrumspuljen. Modposteringen foretages på funktion 7.52.56. 
 
8.42.41 Alderssparefond 
På denne funktion registreres forskydninger i alderssparefondens indskud i pengeinsti-
tut. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved indsættelse af fondens midler i pengeinstitut. 
Registrering af kreditbevægelser sker ved hævning af fondens midler i pengeinstitut. 
 
8.42.42 Legater 
På denne funktion registreres forskydninger i likvide aktiver, der tilhører legater, dvs. 
værdipapirbeholdninger og indskud på konti i pengeinstitutter samt ejendomsværdier. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved modtagelse af værdipapirer i forbindelse 
med ny kapital, ved køb af værdipapirer og ved indskud i pengeinstitut. Modtagne ejen-
domme registreres til ejendomsværdi. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved udtrækning af obligationer, ved afdrag på 
pantebreve og ved hævning af indskud i pengeinstitut.  
 
Registreringen sker på tidspunktet for den pågældende hændelse, når kommunen selv 
er administrerende, og på tidspunktet for modtagelse af meddelelse fra pengeinstitut 
m.v., når administration sker hos dette. 
 
Værdipapirer kan efter den enkelte kommunes bestemmelse registreres til kursværdi 
eller til nominel værdi. 
 
8.42.43 Deposita 
På denne funktion registreres forskydninger i aktiver vedrørende deposita. Alternativt 
kan registreringen, efter kommunens beslutning, ske i kontrolkartoteket eller på funktion 
8.45.47, hvortil der i øvrigt henvises. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved modtagelse af aktivet og registrering af 
kreditbevægelser ved tilbagelevering. 
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Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 
 
8.42.44 Parkeringsfond 
På denne funktion registreres forskydninger i aktiver vedrørende parkeringsfonden. Det 
bemærkes, at indbetalinger til parkeringsfonden af hensyn til eventuel tilbagebetaling 
skal kunne specificeres på de enkelte bidragydere. 
 
I forbindelse med regnskabsafslutningen indtægtsføres på hovedkonto 2 et beløb for 
afholdte udgifter i forbindelse med etablering af parkeringspladser, jf. konteringsregler-
ne til funktion 2.22.01. Beløbet modposteres på funktion 8.42.44. Endvidere indtægtsfø-
res på funktionen en eventuel rentetilskrivning vedrørende parkeringsfonden. Modpo-
steringen foretages på funktion 7.52.56. 
 
 

FORSKYDNINGER I PASSIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (45) 

8.45.45 Alderssparefond 
På denne funktion registreres forskydninger i de omfattede personers og kommuners 
indskud i fonden samt de fra fonden udbetalte beløb. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling fra fonden. Registrering af kredit-
bevægelser sker dels ved indbetaling til fonden, dels ved renteindtægter af fondens 
aktiver. 
 
8.45.46 Legater 
På denne funktion registreres forskydninger i passiver tilhørende legater, dvs. selve 
legatkapitalen, dennes driftsregnskab samt eventuel prioritetsgæld vedrørende fast 
ejendom. 
 
Registrering af debetbevægelser sker i forbindelse med betaling af legatportioner, ren-
ter af prioritetsgæld og andre ejendomsudgifter vedrørende legater, ved henlæggelser 
til kapitalen samt ved afdrag på prioritetsgæld. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved tilgang af ny kapital, ved kursgevinster i for-
bindelse med køb af obligationer samt ved overførte driftsbeløb til legatkapitalen. End-
videre krediteres renteindtægter af værdipapirer m.v. samt huslejeindtægter og aktie-
udbytter. 
 
Endelig krediteres for optagelse af lån i fast ejendom. 
 
Værdipapirer kan efter den enkelte kommunes bestemmelse registreres til kursværdi 
eller til nominel værdi. 
 
8.45.47 Deposita 
På denne funktion registreres forskydninger i kapital, som kommunen modtager: 
 

 Til opbevaring 
 Som depositum for tilbudsmateriale 
 Som sikkerhed for betaling til kommunen af forfaldne skatter, vareleverancer og 

arbejde samt for leverandørers opfyldelse af kontrakter. 
 
Kommunen kan beslutte, at kapital, der enten modtages til opbevaring eller som depo-
situm for tilbudsmateriale, ikke skal registreres i kommunens regnskab, men i kontrol-
kartotek eller lignende. 
 
Kapital til opbevaring og deposita, der i henhold til beslutning skal registreres i kommu-
nens regnskab, samt kapital, der tjener som sikkerhed, skal registreres (kredit) på den-
ne funktion. 
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Såfremt der er tale om andre aktiver end kontanter, kan kommunen selv bestemme, om 
modposteringen skal ske på funktion 8.42.43 eller på nærværende funktion. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved tilbagebetaling eller frigivelse samt ved 
indlevering af deposita i form af aktiver, når det er besluttet at modpostere disse på 
nærværende funktion. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved modtagelse, uanset om der er tale om kon-
tanter eller andre aktiver. 
 
 
FORSKYDNINGER I PASSIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING 
ELLER UDBETALING FOR ANDRE (48) 

Under denne hovedfunktion registreres forskydninger i tilsvar over for andre kommuner 
eller staten vedrørende krav modtaget til opkrævning. Endvidere registreres forskydnin-
ger i aktiver, der er modtaget til videreforsendelse (passivsiden) samt beløb, der er 
modtaget til udbetaling. 
 
Kommunen kan beslutte, at registreringen i stedet foretages på funktion 8.28.14 eller 
8.28.15. 
 
Modpostering registreres normalt på funktion 8.38.36 eller 8.38.37. 
 
Kommunen kan ligeledes her beslutte, at registrering af modposten (aktivet) i stedet 
skal ske på nærværende funktioner. 
 
8.48.48 Kommuner og regioner m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i tilsvar over for andre kommuner vedrø-
rende krav på tredjemand, hvor kommunen er anmodet om at bistå ved opkrævningen. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afregning til den anmodende kommune af de 
opkrævede beløb eller ved bortfald af krav. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved modtagelse af anmodningen med kravets 
pålydende.  
 
8.48.49 Staten 
På denne funktion registreres forskydninger i tilsvar over for staten vedrørende: 
 

 Krav, der er modtaget eller beregnet til opkrævning 
 Aktiver, der er modtaget til videreforsendelse eller udlevering 
 Beløb, der er modtaget til udbetaling til tredjemand, f.eks. statstilskud til forbed-

ring af boligmassen 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afregning til staten af de opkrævede beløb 
eller ved bortfald af krav, ved udlevering af modtagne aktiver samt ved udbetaling af 
tilskud til tredjemand. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved modtagelse af anmodning om opkrævning 
med kravets pålydelse, ved modtagelse af aktiver til videreforsendelse eller udlevering 
samt ved modtagelse af beløb til udbetaling til tredjemand. 
 
. 
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FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 

8.50.50 Kassekreditter og byggelån 
Denne funktion anvendes, når der med et pengeinstitut er truffet aftale om benyttelse af 
kassekreditter og byggelån. 
 
Det bemærkes, at forbigående overtræk på check-, folio- eller kontokurant-konti forbli-
ver på funktion 8.22.05. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved direkte indsætning af midler eller ved over-
førsel fra andre bankkonti samt ved den endelige prioritering til afløsning af byggelånet. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved træk på kontoen, herunder renter og provisi-
on. 
 
På funktionen registreres endvidere kreditbevægelser ved udstedelse af certifikater til 
den udstedte kurs, mens debetbevægelserne ved indløsning sker til kurs 100. Ligele-
des skal låneprovenuet ved REPO-forretninger uanset løbetiden krediteres på denne 
funktion. 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 

8.51.52 Anden gæld 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten. 
Der er tale om statens andel af beboerindskudslån, statens andel af efterlevelseshjælp 
ydet som lån, statens andel af frigørelsesafgift samt udgifter til sociale pensioner m.v., 
hvortil staten yder 100 pct. refusion. 
 
Det drejer sig om grundbeløb m.v. af sociale pensioner, hvortil staten yder 100 pct. 
refusion herunder den ekstra tillægsydelse, der konteres særskilt, børnetilskud og ud-
læg af underholdningsbidrag samt sygedagpenge og dagpenge vedrørende graviditet, 
barsel og adoption, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Endvidere drejer det sig om 
ATP-bidrag, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Desuden registreres her supplerende 
opsparingsordning for førtidspensionister. Endelig drejer det sig om orlovsydelser til 
ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. 
 
Det bemærkes, at en række myndighedsopgaver vedrørende sociale pensioner, barsel, 
børnetilskud mv. overgår til Udbetaling Danmark i 2012 og 2013, hvorefter de relevante 
grupperinger på funktionen vil blive slettet.  
 
Der er til registrering af de sociale pensioner m.v. autoriseret følgende grupperinger: 
    
  010 Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag 
  011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag 
  012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til løn-

modtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§55) 
  013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt 
  018 Delpension
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 090 Refusion af offentlige pensioner 
 092 Refusion af børnetilskud 

 093  Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 
 094 Refusion af andre familieydelser 
 095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser 
 097 Refusion af ATP-bidrag 
 100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp  
 101 ATP-bidrag sygedagpenge   
 103 ATP-bidrag delpension 
 105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen  
 106 Fleksydelse 
 107 Bidrag vedr. fleksydelse 
 108 Refusion vedr. fleksydelse 
 109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten. 
 110 Betalinger vedrørende pas 
 111 Betalinger vedrørende kørekort 
 112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig) 

 113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensionsordning (ikke skatte-
pligtig) 

 114 Dagpenge til EØS-borgere 
 115 Gebyr vedrørende grundvandskortlægning 
 116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 
 117 ATP-bidrag til fleksjobansatte 
 118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i ressourceforløb 
 119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 
 
Det bemærkes, at der vedrørende gruppering 013 Afløb af sygedagpenge vedr. perio-
den før 28. december 2015 i øvrigt bør foretages en særskilt registrering (undergruppe-
ring) af forskudsvis udlagte sygedagpenge. Den særskilte registrering foretages af hen-
syn til opgørelse og afstemning af udlæg. 
 
På gruppering 106 Fleksydelse, konteres kommunens udbetalinger af fleksydelse til 
fleksydelsesmodtagerne. På gruppering 107 Bidrag vedr. fleksydelse, konteres de af 
kommunen opkrævede fleksydelsesbidrag hos dem, der er tilmeldt fleksydelsordningen. 
På gruppering 108 Refusion vedr. fleksydelse, konteres statens refusion af fleksydelse 
(svarende til grupperingerne 090-098, der også er grupperinger til statsrefusion vedr. 
ydelser). På gruppering 109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten, 
konteres kommunens overførsel af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten. Hertil 
kommer, at eventuelle tilbagebetalinger (udbetalinger) af fleksydelsesbidrag modposte-
res på denne gruppering.  
 
På gruppering 110, Betalinger vedrørende pas, og gruppering 111, Betaling vedrørende 
kørekort, angives borgerens betaling for udstedelse af pas eller kørekort som en kredit-
postering idet dette er at betragte som en kortfristet gæld til staten. Ved overførsel af 
betalinger til Rigspolitiet debiteres beløbet den respektive gruppering. Begge registre-
ringer har modpost på funktion 8.22.01 Kontante beholdninger eller funktion 8.22.05 
Indskud i pengeinstitutter m.v.. 
 
På gruppering 112 konteres tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag, som udbetales 
kontant og dermed er skattepligtige. Her konteres desuden tilbagebetaling af fleksydel-
sesbidrag, der vedrører bidrag indbetalt i perioden fra 16. maj 2011 og indtil udtræden 
af fleksydelsesordningen, jf. § 3, stk. 4. i Lov nr. 1367 af 28. december 2011 om æn-
dring af lov om fleksydelse. 
 
På gruppering 113 konteres tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag, som overføres til 
pensionsordning og dermed ikke er skattepligtige. Her konteres desuden den skattefri 
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kontante tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag, der vedrører perioden før 16. maj 2011, 
jf. § 3, stk. 4. i Lov nr. 1367 af 28. december 2011 om ændring af lov om fleksydelse. 
 
Samtlige beløb registreres under dranst 5 på hovedart 8. For ydelser, hvor staten yder 
100 pct. refusion, registreres refusionen på art 8.6 Statstilskud, hvorimod udbetalinger 
registreres direkte på hovedart 8 eller på en frivillig art herunder. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til personlige tillæg til pensionen (personlige tillæg, 
helbredstillæg mv.) samt refusion heraf registreres på funktion 5.48.67. 
 
På gruppering 114 konteres udbetalinger af dagpenge til EØS-borgere, jf. forordning 
(EØF) 1408/71.  
 
På gruppering 115 konteres den statslige andel af gebyrer vedrørende grundvandskort-
lægning. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling eller afregning. Registrering af 
kreditbevægelser sker i forbindelse med registrering af statens andel af beboerind-
skudslån og henstand med frigørelsesafgift samt ved indbetalinger, herunder modtagne 
refusionsbeløb. 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 

8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende kirkelige skatter og afgifter. 
 
Registreringen foretages under dranst 5 på følgende, autoriserede grupperinger 
  001 Forskudsbeløb af kirkeskat 
  002 Afregning af forskelsbeløb 
  006 Fællesfonden 
  011 Afregning af kirkeskat med andre kommuner 
  012 Efterbetaling og bøder 
  013 Landskirkeskat 
  014 Lokale kirkelige kasser 
 
Registrering af debetbevægelser sker, når beløb udbetales til de kirkelige myndigheder 
og ved afregning af skyldigt mellemværende med Skatteministeriet i forbindelse med 
maj afregningen. 
 
Registrering af kreditbevægelser omfatter kirkelige skatter og afgifter, der modtages fra 
Skatteministeriet, tilskud fra præsteembedernes fællesfond samt bøder, efterbetalinger 
m.v. 
 
8.52.54 Andre kommuner og regioner 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld til andre kommuner og regioner. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling. Registrering af kreditbevægelser 
sker i forbindelse med registrering af udgifterne på de forskellige driftskonti m.v. 
 
Der er autoriseret to grupperinger som følge af delingsaftalen:  
  001 Kontant kompensation til andre kommuner som følge af delingsaftalen 
  002 Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen 
 
8.52.55 Skyldige feriepenge 
På denne funktion kan registreres forskydninger i skyldige feriepenge. Alternativt kan 
forskydningen registreres direkte på 9.52.55 med modpost på 9.75.99 Balancekonto.  
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8.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
 
8.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
På disse funktioner registreres forskydninger i gæld til borgere og leverandører. For-
skydninger i gæld, som afvikles via edb-remitteringssystemer, kan registreres på funkti-
on 8.52.56. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling. Registrering af kreditbevægelser 
sker i forbindelse med registrering af udgifterne på de forskellige driftskonti m.v. 
 
8.52.58 Edb fejlopsamlingskonto 
Denne funktion anvendes ved edb-regnskabssystemer til registrering af posteringer, der 
ikke kan accepteres af de logiske bogføringskontroller. 
 
Registrering af bevægelser via edb-systemet sker automatisk, mens rettelser af fejl i 
almindelighed må foretages manuelt, når årsagen til fejlen er fundet. 
 
Alle fejl skal være fundet og omposteret inden regnskabsafslutningen. 
 
8.52.59 Mellemregningskonto 
På denne funktion registreres forskydninger i mellemregningsforhold med borgere, in-
terne mellemregninger samt indeholdt A-skat m.v. og registreret moms. 
 
Det bemærkes, at der på funktion 8.52.59 skal oprettes en konto for hver enkelt moms-
registrering. Kontoen skal være specificeret således: 
  xx Indgående moms 
  xx Udgående moms 
  xx Afregning af moms 
 
Afregningen skal ske særskilt for hver momsregistrering. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling eller afregning. Registrering af 
kreditbevægelser sker ved indbetaling eller tilbageholdelse. 
 
Der er på funktionen under dranst 5 Balanceforskydninger autoriseret en gruppering til 
over-/underdækning vedrørende elforsyning. 
 
8.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 
På denne funktion registreres forskydninger i kortfristet gæld og forudbetalte beløb 
samt kapital, som den selvejende institution har selvstændig dispositionsret over (gaver 
til særlige formål, deponerede beløb fra beboere m.fl., kassekreditter og byggelån). 
 
Herudover registreres på funktionen de mellemregninger, den selvejende institution har 
i forhold til overenskomstkommunen, hvad enten disse er af aktiv eller passiv karakter. 
 
Registrering af den selvejende institutions Balanceforskydninger sker i samme takt, 
som den selvejende institutions øvrige udgifter og indtægter registreres i kommunens 
regnskab, dog mindst én gang om året. 
 
Registrering af ændring i kommunens mellemregning med institutionen sker senest i 
forbindelse med årsafslutningen. 
 
8.52.62 Afstemnings- og kontrolkonto 
Denne funktion anvendes til afstemnings- og kontrolkonti, som det efter den enkelte 
kommunes vurdering anses for hensigtsmæssigt at udskille fra andre funktioner for at 
sikre sig bedre overblik over området. 
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De omhandlede konti skal balancere, dvs. at summen af debetbevægelser skal svare til 
summen af kreditbevægelser. 
 
FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD (55) 

Denne hovedfunktion omfatter dels afdrag på lån, der registreres som debetposter un-
der dranst 6, hovedart 6, dels lånoptagelse, der registreres som kreditposter under 
dranst 7, hovedart 8. 
 
8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
På denne funktion registreres forskydninger i selvejende institutioners langfristede 
gæld. Dette gælder også gæld over for overenskomstkommunen. 
Registrering sker i samme takt, som den selvejende institutions øvrige udgifter og ind-
tægter registreres i kommunens regnskab, dog mindst én gang om året. 
 
Registrering af ændring i kommunens mellemregning med institutionen sker senest i 
forbindelse med årsafslutningen. 
 
8.55.64 Stat og hypotekbank 
 
Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen  
 
Her registreres forskydninger i langfristet gæld til staten i relation til delingsaftalen, jf. § 
41, stk. 2 i bekendtgørelsen nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og 
passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 
2007 i forbindelse med kommunalreformen.  
 
8.55.65 Andre kommuner og regioner 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen  
 

  001 Lån hos andre kommuner som følge af delingsaftalen  

Her registreres lån hos andre kommuner som følge af reglerne om 
kompensation til myndigheder i forbindelse med delingsaftalen, jf. § 41, 
stk. 2 i bekendtgørelsen nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af 
aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af op-
gaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalrefor-
men.  

 
   002 Lån hos regioner som følge af delingsaftalen  

Her registreres lån til regioner som følge af reglerne om kompensation 
til myndigheder i forbindelse med delingsaftalen, jf. § 41, stk. 2 i be-
kendtgørelsen nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og 
passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytnin-
ger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen.  

 
8.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
 
8.55.67 Andre forsikringsselskaber 
 
8.55.68 Realkredit 
 
8.55.70 Kommunekredit 
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8.55.71 Pengeinstitutter 
På disse funktioner registreres forskydninger i lån med løbetid ud over et år hos staten, 
andre kommuner og regioner (herunder lån fra fonde i regionen hidrørende fra frigørel-
sesafgifter) samt hos forsikringsselskaber, realkreditinstitutter og pengeinstitutter. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag eller indfrielse. Ved anvendelse af 
indkøbte obligationer til afdrag/indfrielse debiteres kontoen med det nominelle beløb. 
Kursgevinst eller evt. kurstab i forbindelse hermed registreres på funktion 7.58.78. En-
delig foretages debitering ved afvikling af gæld i forbindelse med salg af ejendomme. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved lånenes optagelse (hjemtagelse), dvs. ved 
prioritering af fast ejendom, ved udstedelse af gældsbreve, ved overtagelse af gæld i 
forbindelse med køb af fast ejendom eller når der i øvrigt opstår et gældsforhold med 
varighed ud over et år overfor offentlige myndigheder, pengeinstitutter m.v. 
 
Alle lån registreres med den nominelle værdi, idet et eventuelt kurstab registreres på 
funktion 7.58.77. 
 
8.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld vedrørende klimainvesteringer på 
spildevandsområdet. 
 
Det bemærkes at al gæld vedrørende klimainvesteringer registreres her uanset kreditor. 
 
8.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
På disse funktioner registreres forskydninger i offentligt udbudte obligationslån, herun-
der lån, der er fast overtaget af pågældende bank eller lånekonsortium.  
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag eller indfrielse. 
 
Hvor opkøb af udenlandsk møntede obligationer til amortisation træder i stedet for ud-
trækning, debiteres kontoen ved købet med den pålydende værdi, baseret på valuta-
kursen på købstidspunktet. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved lånenes optagelse med den nominelle værdi 
og - for udenlandske låns vedkommende - til valutakursen på hjemtagelsestidspunktet, 
idet eventuelt kurstab registreres på funktion 7.58.77. 
 
8.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
På denne funktion registreres forskydninger i prioritetslån og gældsbreve samt andre 
former for langfristede lån, f.eks. leverandørkreditter af varighed over ét år hos private 
personer og virksomheder. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag, indfrielse eller overdragelse. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved lånenes optagelse, dvs. ved udstedelse af 
gældsbreve, ved træk på leverandørkreditter, ved overtagelse af privat pantegæld eller 
udstedelse af gældsbreve i forbindelse med køb af fast ejendom og i øvrigt når der 
opstår et gældsforhold, der har varighed ud over ét år, og som ikke henhører under 
andre funktioner under langfristet gæld. 
 
8.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
På denne funktion registreres forskydninger i lån, optaget i udlandet (bortset fra obliga-
tionslån), herunder leverandørkreditter af varighed over ét år hos udenlandske firmaer. 
Forskydninger i lån optaget i udenlandsk valuta hos en indenlandsk kreditor registreres 
på den relevante funktion vedrørende indenlandske kreditorer.  
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Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag eller indfrielse. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved optagelse af lån eller ved træk på leveran-
dørkreditter. 
 
Alle debet- og kreditbevægelser i årets løb registreres i danske kroner i over-
ensstemmelse med de ved transaktionerne anvendte valutakurser. 
 
I det omfang omlægninger af udlandslån sker uden kassebevægelser, registreres om-
lægningerne (valutakurstab eller -gevinster) alene som statusop- eller nedskrivninger 
på funktion 9.55.76 med modpost på balancekonto 9.75.99.  
 
8.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 
På denne funktion registreres forskydninger i langfristet gæld vedrørende ældreboliger. 
 
Det bemærkes, at al langfristet gæld vedrørende ældreboliger registreres her uanset 
kreditor. 
 
8.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld vedr. færgeinvesteringer. 
 
Det bemærkes, at gæld vedrørende færgeinvesteringer registreres her uanset kreditor. 
 
8.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver  
På denne funktion kan registreres forskydninger i gæld vedrørende finansielt leasede 
aktiver. Registrering af debetbevægelser sker ved betaling af leasingydelsens afdrags-
del. Alternativt kan forskydningen registreres på 9.55.79 med modpost på 9.75 99 ba-
lancekonto.  
 
 
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (58) 

Der er for funktionerne 8.58.80-8.58.84 autoriseret følgende grupperinger, der relateres 
til aktivets finansieringskilde:    
 
  001 Takstfinansierede aktiver  
  002 Selvejende institutioners aktiver  
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver  
           
8.58.80 Grunde 
På denne funktion kan registreres til- og afgange ved køb og salg af grunde. Af- og 
nedskrivninger krediteres i så fald funktionen. Evt. opskrivning foretages ved at debitere 
funktionen med modpost på 8.75.94 Reserve for opskrivninger. Alternativt kan forskyd-
ningen registreres direkte på 9.58.80 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.95.  
 
8.58.81 Bygninger  
På denne funktion kan registreres til- og afgange ved køb og salg af bygninger. Af- og 
nedskrivninger krediteres i så fald funktionen. Evt. opskrivning foretages ved at debitere 
funktionen med modpost på 8.75.94 Reserve for opskrivninger. Alternativt kan forskyd-
ningen registreres direkte på 9.58.81 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.95.  
 
8.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmid-

ler  
På denne funktion kan registreres til- og afgange ved køb og salg af tekniske anlæg, 
maskiner, større specialudstyr og transportmidler. Af- og nedskrivninger krediteres i 
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så fald funktionen. Evt. opskrivning foretages ved at debitere funktionen med modpost 
på 8.75.94 Reserve for opskrivninger. Evt. opskrivning foretages ved at debitere funkti-
onen med modpost på 8.75.94 Reserve for opskrivninger. Alternativt kan forskydningen 
registreres direkte på 9.58.82 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.95.  
 
8.58.83 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr  
På denne funktion kan registreres til- og afgange ved køb og salg af inventar. Af- og 
nedskrivninger krediteres i så fald på funktionen. Alternativt kan forskydningen registre-
res direkte på 9.58.83 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.95.  
 
8.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for 
materielle anlægsaktiver  
På denne funktion kan registreres til- og afgange vedrørende materielle anlægsaktiver 
under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver. Ved tilgange debiteres 
funktionen, mens den krediteres ved afgange. Alternativt kan forskydningen registreres 
direkte på 9.58.84 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.93 og 9.75.95.  
 
 
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (62) 

8.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsak-
tiver  
På denne funktion kan registreres til- og afgange af udviklingsprojekter og andre er-
hvervede immaterielle anlægsaktiver. Af- og nedskrivninger krediteres i så fald funktio-
nen. Alternativt kan forskydningen registreres direkte på 9.62.85 med modpost på funk-
tionerne 9.75.91-9.75.93 og 9.75.95.  
 
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets finan-
sieringskilde:    
 
  001 Takstfinansierede aktiver  
  002 Selvejende institutioners aktiver  
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver            
 
 
OMSÆTNINGSAKTIVER-VAREBEHOLDNINGER (65) 

8.65.86 Varebeholdninger/-lagre  
På denne funktion kan registreres til- og afgange vedrørende varebeholdninger/-lagre. 
Ved tilgange debiteres funktionen, mens den krediteres ved afgange. 
 
Alternativt kan forskydningen registreres direkte på 9.65.86 med modpost på funktio-
nerne 9.75.91-9.75.93 og 9.75.95.  
 
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets finan-
sieringskilde:    
 
  001 Takstfinansierede aktiver  
  002 Selvejende institutioners aktiver  
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver            
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OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG (68) 

8.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg  
På denne funktion kan registreres til- og afgange vedrørende grunde og bygninger be-
stemt til videresalg. Eventuelle op- eller nedskrivninger henholdsvis debiteres og kredi-
teres funktionen. Alternativt kan forskydningen registreres direkte på 9.68.87 med mod-
post på funktionerne 9.75.91-9.75.94.  
 
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets finan-
sieringskilde:    
 
  001 Takstfinansierede aktiver  
  002 Selvejende institutioners aktiver  
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver            
 
 
HENSATTE FORPLIGTELSER (72) 

8.72.90 Hensatte forpligtelser  
På denne funktion registreres ændringer i kommunens hensatte forpligtelser. Ved for-
øgelse af forpligtelsen krediteres funktionen, mens den debiteres ved formindskelse. 
Alternativt kan forskydningen registreres direkte på 9.72.90 med modpost på funktio-
nerne 9.75.99. Balancekonto.  
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen, såfremt denne anvendes: 
 
  001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner 
 
   002  Bonusbetaling vedr. jobcentre 
 
   003  Arbejdsskader 
 
EGENKAPITAL (75) 

8.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver  
 
8.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver  
 
8.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver  
Der er tale om tekniske funktioner som afspejler forskydninger på funktionerne 9.75.91-
9.75.93. 
 
8.75.94 Reserve for opskrivninger  
På denne funktion registreres evt. opskrivninger af kommunens materielle anlægsakti-
ver. Ved opskrivning krediteres funktionen. 
 
8.75.95 Modpost for donationer 
På denne funktion registreres forskydninger i egenkapitalen vedrørende donationer af 
aktiver eller modtagelse af tilskud til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i 
kommunens serviceproduktion 
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