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ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)  
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Denne funktion anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den 
kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Fra 
regnskab 2019 samles alle driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter efter lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats på nærværende funktion 5.90. (dog anvendes grp. 015 
på 5.68.98 til driftsudgifter ved aktivering af målgruppe § 6, nr. 13, som er unge under 
18 år, og grp. 106-107 på 5.68.98 til enkelte driftsudgifter). De omtalte målgrupper refe-
rerer til målgrupperne i § 6 i lov nr. 548 af 7. maj 2019 med senere ændringer om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. På de autoriserede grupperinger på funktionen registreres 
for de enkelte målgrupper 1. Driftsudgifter ved aktivering i ordinær uddannelse m.v., 2. 
Øvrige driftsudgifter og 3. Mentorudgifter. 

Kategori 1. Her registreres driftsudgifter ved aktivering i ordinær uddannelse efter § 90 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer omfattet af § 62, nr. 1-8, 9 som 
modtager ledighedsydelse samt nr. 10 og 12. Øvrige udgifter i denne kategori omfatter 
udgifter til læse-, skrive- og regnekurser (men ikke udgifterne til selve testen) og real-
kompetencevurdering (herunder når visse målgrupper har ret til det efter § 93, stk. 1-2), 
og i særlige tilfælde studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser efter § 95 til 
personer omfattet af § 6, nr. 1-5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Dertil kommer 
udgifter til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud efter § 161 til 
personer omfattet af § 6, nr.1-6, 10 og 11, hvis opkvalificeringen svarer til uddannelser 
efter § 90 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 
12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om udgifter til undervisning med 
kommunens godkendelse som fx folkeskolens 8.-10. klassetrin og HF-
enkeltfagsundervisning under 23 timer m.v., jf. bekendtgørelse om uddannelsessøgen-
des ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp 
eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. 

Her registreres også driftsudgifter til danskuddannelse efter "lov om danskuddannelse 
til voksne udlændinge", når det gives som tilbud efter kap. 14 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats, jf. § 103, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Danskuddannelse efter lov om danskuddannelse kan gives som aktiveringstilbud 
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der ikke er omfattet af intro-
duktionsprogrammet. Endvidere registreres driftsudgifter, hvis danskuddannelse gives 
som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt i § 103 i bekendtgørelsen. 

Kategori 2. Her registreres driftsudgifter ved aktivering i øvrig vejledning og opkvalifice-
ring efter § 91 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer omfattet af § 6, nr. 
1-8, 9 som modtager ledighedsydelse og nr. 10-12, som fx særligt tilrettelagte uddan-
nelses- og vejledningsforløb m.v. Øvrige driftsudgifter er udgifter til undervisningsmate-
riale i forbindelse med deltagelse i vejledning og opkvalificering efter § 172 (udgifter til 
øvrige hjælpemidler skal registreres på andre funktioner, fra budget 2020 hovedsageligt 
på 5.68.98), og udgifter til virksomhedens faktiske afholdte udgifter til vejledning og 
opkvalificering samt administration i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 15. 
Dertil kommer udgifter til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud 
efter § 161 til personer omfattet af § 6, nr.1-6, 10 og 11, hvis opkvalificeringen svarer til 
uddannelser efter § 91 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Desuden registreres 
indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v.   

Endeligt registreres driftsudgifter til danskuddannelse, hvis der er tale om et særligt 
tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som ikke falder ind under § 103 i bekendtgørelse 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) givet som tilbud 
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres ikke på denne funktion men på 
gruppering 095 på funktion 5.57.72. 

Kategori 3. På funktionen kan der alene registreres mentorudgifter efter lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, dvs. lønomkostninger til mentoren, eller honorar til en ekstern 
konsulent samt tilskud til køb af uddannelse for en virksomheds- eller uddannelsesinsti-
tutionsmentor. Lønomkostningen er inklusiv feriepenge, pensionsbidrag og andre ar-
bejdsgiverudgifter. Der kan ikke registreres udgifter til mentorens sygdom og transport. 

Det bemærkes endvidere, at udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, 
herunder løn til beskæftigelseskonsulenter m.fl., skal registreres på 6.45.53 Administra-
tion vedrørende jobcentre. Dog henvises der til vejledning om kommunernes dokumen-
tation af driftsudgifter ved aktivering m.v. om bl.a. lønudgifter til projektledere. Løn til 
projektledere m.v., der registreres på funktion 5.68.90, registreres under art 1. 

Med omtale af ”daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats” menes lovbekendt-
gørelse nr. 1342 af 21/11- 2016 med senere ændringer. 

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
   001  Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse 

med refusion til og med 30/6-19 
    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

32, stk. 1, nr. 1, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring 
m.v. (målgruppe 1). Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af 
kategori 1 i indledningen til funktionen.  

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende udgifter til 
og med 30/6-19. 

  002 Afløb, dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til 
og med 30/6-19 

    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 daværende lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der modtager dagpenge 
efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1). 

 Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende udgifter til 
og med 30/6-19. 

    Fra regnskab 2015 registreres ikke-refusionsberettigende driftsudgifter, 
jf. § 118, stk. 2, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
vedrørende dagpengemodtagere i øvrig vejledning og opkvalificering 
efter § 32, stk. 1, nr. 2, på gruppering 016 til og med 30/6-19. 

 
   003  Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, ordinær ud-

dannelse med refusion til og med 31/12-18  
    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

32, stk. 1, nr. 1, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov 
om aktiv socialpolitik, og som er jobparate (målgruppe 2) eller aktivi-
tetsparate (målgruppe 3), bortset fra integrationsydelsesmodtagere, der 
er omfattet af integrationsprogrammet. Derudover anvendes grupperin-
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gen til driftsudgifter til ordinær uddannelse til personer der ikke er i be-
skæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig 
hjælp til forsørgelse (målgruppe 10). Øvrige udgifter, der kan registre-
res her, fremgår af kategori 1 i indledningen til funktionen. 

 

  Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsud-
gifter, der vedrører perioden før 1/1-19. 

  Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. daværende § 118, stk. 3, i lov nr. 
1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats, regi-
streres på gruppering 013 vedrørende perioden før 1/1-19. 

   004  Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige drifts-
udgifter med refusion til og med 31/12-18  

    Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejled-
ning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i daværende lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kontanthjælp el-
ler integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivi-
tetsparate (målgruppe 3), bortset fra integrationsydelsesmodtagere der 
er omfattet af integrationsprogrammet. 

Derudover anvendes grupperingen til undervisningsmateriale efter §§ 
76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering ef-
ter § 99 i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til perso-
ner, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om ak-
tiv socialpolitik, og som er jobparate (målgruppe 2) eller aktivitetsparate 
(målgruppe 3), bortset fra kontanthjælps- og integrationsydelsesmodta-
gere der er omfattet af integrationsprogrammet. Endvidere anvendes 
grupperingen til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til 
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. Dertil kommer udgifter til opkvalificering ved afskedigelse, jf. 
§ 32 b, hvis det svarer til uddannelser efter § 32, stk. 1, nr.2, i davæ-
rende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 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 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 integrationsydelse, uddannel-
seshjælp og kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfæl-
de. 

 For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
for kategori 2 i indledningen til funktionen. 

 Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsud-
gifter, der vedrører perioden før 1/1-19. 

Fra regnskab 2016 ydes der ikke refusion af øvrige driftsudgifter til vej-
ledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, til personer, der mod-
tager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv social-
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politik, og som er jobparate (målgruppe 2, der ikke medtager integrati-
onsydelsesmodtagere der er omfattet af integrationsprogrammet), jf. 
daværende § 118, stk. 4, i lov nr. 1342 af 21/11-16 om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats.  

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. daværende § 118, stk. 4, i davæ-
rende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 
014 for perioden før 1/1-19. 

   005 Afløb, revalidender/forrevalidender, ordinær uddannelse med re-
fusion til og med 31/12-18  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapi-
tel 6 (Revalidering) i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der 
er omfattet af § 2, nr. 5, i daværende lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats (målgruppe 4), eller som får opkvalificering i forbindelse med 
ansættelse uden løntilskud. Målgruppen omfatter både modtagere af 
revalideringsydelse, modtagere af integrationsydelse under revalidering 
eller forrevalidering (bortset fra integrationsydelsesmodtagere under in-
tegrationsprogrammet) og modtagere af kontant- eller uddannelses-
hjælp under forrevalidering.

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
for kategori 1 i indledningen til funktionen. 

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsud-
gifter, der vedrører perioden før 1/1-19. 

  006  Afløb, revalidender/forrevalidender, øvrige driftsudgifter med re-
fusion til og med 31/12-18  

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-
ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i daværende lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats 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 daværende lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (målgruppe 4). Målgruppen omfatter både mod-
tagere af revalideringsydelse, modtagere af integrationsydelse under 
revalidering eller forrevalidering (dog ikke integrationsydelsesmodtage-
re omfattet af integrationsprogrammet) og modtagere af kontant- eller 
uddannelseshjælp under forrevalidering. Øvrige udgifter, der kan regi-
streres her, fremgår af kategori 2 i indledningen til funktionen. 

     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. 

    Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsud-
gifter, der vedrører perioden før 1/1-19 . 

  007  Afløb, sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddan-
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nelse med refusion til og med 30/6-19  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om syge-
dagpenge (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 
for kategori 1 i indledningen til funktionen 

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende udgifter til 
og med 30/6-19. 

 008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusi-
on til og med 30/6-19  

     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 
daværende 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. 

 For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
for kategori 2 i indledningen til funktionen  

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende udgifter til 
og med 30/6-19. 

   009  Afløb, ledighedsydelsesmodtagere, øvrige driftsudgifter med refu-
sion til og med 31/12-18 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-
ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i daværende lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, 
der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension 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 aktiv socialpolitik. Øvrige udgifter, der kan re-
gistreres her, fremgår af kategori 2 i indledningen til funktionen. 

 Her registreres driftsudgifter til seks ugers jobrettet uddannelse efter § 
73 b i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

    Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsud-
gifter, der vedrører perioden før 1/1-19. 

   010  Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i seks 
ugers jobrettet uddannelse med refusion til og med 30/6-19 

     Grupperingen anvendes til driftsudgifter til personer, der deltager i seks 
ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a i daværende lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats. 

    Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende udgifter til 
og med 30/6-19. 
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    011  Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, ordinær uddannelse med 
refusion til og med 31/12-18  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter 
lov om aktiv socialpolitik, som er uddannelsesparate (målgruppe 12), 
eller som er aktivitetsparate (målgruppe 13), og som er under 30 år 
uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra integrati-
onsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet. Øv-
rige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 i indlednin-
gen til funktionen.  

  Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsud-
gifter, der vedrører perioden før 1/1-19. 

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. daværende § 118, stk. 3, i lov nr. 
1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats, regi-
streres på gruppering 013 vedrørende perioden før 1/1-19. 

   012  Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, øvrige driftsudgifter med 
refusion til og med 31/12-18  

    Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejled-
ning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i daværende lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager uddannelses-
hjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, (uddannel-
sesparate i målgruppe 12 bortset fra de åbenlyst uddannelsesparate og 
aktivitetsparate i målgruppe 13), og som er under 30 år uden erhvervs-
kompetencegivende uddannelse, bortset fra uddannelseshjælps- og in-
tegrationsydelsesmodtagere der er omfattet af integrationsprogrammet. 

    Desuden anvendes grupperingen til udgifter til undervisningsmateriale 
efter §§ 76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalifi-
cering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, 
der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om 
aktiv socialpolitik (uddannelsesparate i målgruppe 12 eller aktivitetspa-

    rate i målgruppe 13), og som er under 30 år uden erhvervskompeten-
cegivende uddannelse, bortset fra uddannelseshjælps- og integrations-
ydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet, eller 
personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden 
løntilskud. 

    Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) 
givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres 
ikke på funktion 5.68.90 men på gruppering 095 på funktion 5.57.72. 

    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. 
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    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
for kategori 2 i indledningen til funktionen. 

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsud-
gifter, der vedrører perioden før 1/1-19. 

Fra regnskab 2016 ydes der ikke refusion af øvrige driftsudgifter til vej-
ledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, til personer, der mod-
tager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv soci-
alpolitik, og som er åbenlyst uddannelsesparate (del af målgruppe 12, 
der ikke medtager integrationsydelsesmodtagere der er omfattet af in-
tegrationsprogrammet), jf. daværende § 118, stk. 4, i lov nr. 1342 af 
21/11-16 om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. daværende § 118, stk. 4, i davæ-
rende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 
014 vedrørende perioden før 1/1-19. 

 013  Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke-
refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til og 
med 31/12-18  
  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, jf. da-
værende § 118, stk. 3, i lov nr. 1342 af 21/11-16 om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats.  

Grupperingen kan alene anvendes til afløbsudgifter, der vedrører peri-
oden før 1/1-19. 

 014  Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke-
refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvali-
ficering til og med 31/12-18  
  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), jf. daværende § 118, stk. 4, i lov nr. 1342 af 21/11-16 
om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Grupperingen kan alene anvendes til afløbsudgifter, der vedrører peri-
oden før 1/1-19.  

 015 Afløb, godtgørelse efter § 83 i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. 
november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats med refusion 
til og med 31/12-18 

    Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i daværende lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats til kontant- og uddannelseshjælpsmod-
tagere samt selvforsørgende.  

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsud-
gifter, der vedrører perioden før 1/1-19. 

 016 Afløb, dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsud-
gifter til øvrig vejledning og opkvalificering til og med 30/6-19  
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     På denne gruppering registreres jobcentrenes ikke-

refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering 
efter § 32, stk. 1, nr. 2, til ledige, der modtager dagpenge efter lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1), jf. § 118, stk. 2, i davæ-
rende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Grupperingen kan alene anvendes til udgifter til og med 30/6-19. 

 017  Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, 
uddannelseshjælpsmodtagere mv. med refusion til og med 31/12-
18 

    Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at 
målgrupperne, der ved indgåelse af aftale om mentor var omfattet af § 
 2, nr. 3, 8-10, 12 og 13, og § 31 b, stk. 2, kan opnå eller fastholde akti-
viteter, tilbud, ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse, jf. davæ-
rende § 118, stk. 5, i lov nr. 1342 af 21/11-16 om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. Målgrupperne er således aktivitetsparate kontanthjælps-
modtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende, 15-17 åri-
ge der deltager i tilbud efter kapitel 10-11, personer der udskrives fra 
psykiatrisk indlæggelse, unge med handicap i løntilskud samt aktivi-
tetsparate og uddannelsesparate integrationsydelsesmodtagere, der er 
omfattet af daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsud-
gifter, der vedrører perioden før 1/1-19. 

 Ikke-refusionsberettigende udgifter i daværende lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats registreres på gruppering 018 vedrørende perioden 
før 1/1-19. 

 018 Afløb, ikke-refusionsberettigende mentorudgifter til og med 31/12-
18 

    Grupperingen anvendes til registrering af ikke refusionsberettigede 
mentorudgifter til arbejdsløshedsdagpengemodtagere, jobparate kon-
tanthjælpsmodtagere og jobparate integrationsydelsesmodtagere, der 
er omfattet af daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 
personer i ordinær beskæftigelse/uddannelse. 

    Her kan alene registreres mentorudgifter, der ville have været omfattet 
af gruppering 017 eller 019, hvis de havde været refusionsberettigende 
for disse målgrupper.  

Grupperingen kan alene anvendes til afløbsudgifter, der vedrører peri-
oden før 1/1-19.  

 019  Afløb, mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere 
mv. med refusion til og med 31/12-18 

    Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at 
målgrupperne, der ved indgåelse af aftale om mentor var omfattet af § 
2, nr. 4-7, kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannel-
se, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, jf. daværende § 118 
a i lov nr. 1342 af 21/11-16 om aktiv beskæftigelsesindsats. Her regi-
streres også afløbsudgifter vedrørende disse målgrupper. 

  Målgrupperne er således revalidender, sygedagpengemodtagere, før-
tidspensionister, ledighedsydelsesmodtagere samt personer i fleksjob.  

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende afløbsud-
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gifter, der vedrører perioden før 1/1-19. 

 090 Afløb, indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på 
et urigtigt grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper til og med 
31/12-18 

  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. davæ-
rende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 111.  

Grupperingen kan alene anvendes til indtægter, der vedrører perioden 
før 1/1-19. 

  091 Afløb, tilskud vedrørende produktionsskoler til og med 31/12-18  

    Grupperingen anvendes i tilfælde, hvor der i udgifter til produktionssko-
ler på gruppering 5.68.90, gruppering 004 indgår tilskud af forskellig 
art fx fra statslige puljer i udgiften til skoleopholdet. 

Grupperingen kan alene anvendes til indtægter, der vedrører perioden 
før 1/1-19. 
 

 092 Afløb, indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på 
et urigtigt grundlag til øvrige målgrupper til og med 31/12-18 
  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. daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 111.  

Grupperingen kan alene anvendes til indtægter, der vedrører perioden 
før 1/1-19. 

 093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusi-
on 

Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager res-
sourceforløbsydelse efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik (målgruppe 8 i 
§ 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Øvrige udgifter, der kan 
registreres her, fremgår af kategori 1 og 2 i indledningen til funktionen. 

  Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 195, nr. 1, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 094  Ressourceforløb, førtidspensionister, øvrige driftsudgifter ved 
aktivering med 50 pct. refusion 

  Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering i vejledning og 
opkvalificering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
til førtidspensionister under 40 år, der er visiteret til et ressourceforløb 
efter § 115 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

  Der kan også registreres driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-
cering til førtidspensionister over 40 år, idet de kan få tilbud efter § 91 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

  Øvrige driftsudgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 2 i ind-
ledningen til funktionen. 
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  Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 195, nr. 1, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 095  Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter og tilbud, 
jf. kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises til 
kategori 3 i indledningen til funktionen.  

Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 197, nr. 1, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 096 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb med 50 pct. refu-
sion 

 Her registreres udgifter til merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere.  

Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 195, nr. 5, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Førtidspensionister kan ikke få 
merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 

 097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refu-
sion  

  Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager res-
sourceforløbsydelse efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik (målgruppe 7 
i § 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).  

  Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 og 2 i ind-
ledningen til funktionen. 

  Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 195, nr. 1, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats med 50 pct. refusion  

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i jobafklaringsforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter og til-
bud, jf. kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises 
til kategori 3 i indledningen til funktionen.  

Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 197, nr. 1, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion 
 Her registreres udgifter til merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et 
jobafklaringsforløb.  
 
Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 195, nr. 5, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 
12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19  
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Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kon-
tanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som 
er jobparate (målgruppe 2) eller aktivitetsparate (målgruppe 3), bortset 
fra overgangsydelsesmodtagere der er omfattet af introduktionspro-
grammet. Derudover anvendes grupperingen til driftsudgifter ved akti-
vering af personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder be-
tingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 12 i 
§ 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Øvrige udgifter, der kan 
registreres her, fremgår af kategori 1 og 2 i indledningen til funktionen. 

 102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved 
aktivering uden refusion fra 1/1-19 

Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager ud-
dannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, 
som er uddannelsesparate (målgruppe 4), eller som er aktivitetsparate 
(målgruppe 5 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), og som er 
under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra 
overgangsydelsesmodtagere, som er omfattet af introduktionspro-
grammet. Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 
og 2 i indledningen til funktionen. 

 103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodt-
gørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden 
refusion fra 1/1-19  

Her registreres udgifter til merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats til kontant- og uddannelseshjælpsmodtage-
re samt selvforsørgende. 

 104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktive-
ring uden refusion fra 1/1-19  
Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 
(vejledning og opkvalificering) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er i revaliderings-
forløb efter kapitel 21 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bortset 
fra personer i forrevalidering omfattet af § 6, nr. 6, i samme lov (mål-
gruppe 10 i § 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Øvrige udgif-
ter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 og 2 i indledningen til 
funktionen. 

Forrevalidering betegner den periode, hvor det ikke er muligt at fast-
lægge det konkrete beskæftigelsesmæssige sigte med revalideringen, 
fx fordi pågældendes skolekundskaber er meget ringe, eller fordi der er 
behov for en afklarende fase for at kunne fastlægge det videre revalide-
ringsforløb. Det er aktiviteter med et beskæftigelsesmodnende eller af-
klarende formål (jf. § 144 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 

 

 105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved 
aktivering uden refusion fra 1/1-19 
Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer med en varigt og 
væsentligt nedsat arbejdsevne, der er visiteret til fleksjob efter kapitel 
20, bortset fra fleksjobvisiterede i revalideringsforløb (målgruppe 9), og 
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som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik. 
Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 og 2 i ind-
ledningen til funktionen.  

Her registreres også driftsudgifter til seks ugers jobrettet uddannelse 
efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 
1/1-19 
Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på, at 
personerne kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddan-
nelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, jf. kapitel 26 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises til kategori 3 i indled-
ningen til funktionen.  

I perioden 1/1-19 til og med 30/6-19 anvendes dog gruppering 107 til 
dagpengemodtagere og gruppering 108 til sygedagpengemodtagere. 

 107 Afløbsmentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refu-
sion og uden at være omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 
til og med 30/6-19 
Her registreres afløbsudgifter til mentorstøtte, der gives med henblik 
på, at dagpengemodtagere kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, 
ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse, § 31 b i daværende lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises til kategori 3 i indled-
ningen til funktionen.  

Grupperingen anvendes i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19 til dag-
pengemodtagere, og fra 1/7-19 anvendes gruppering 106 også til dag-
pengemodtagere. 

 108 Afløbsmentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med 
refusion og omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 
30/6-19  
Her registreres afløbsudgifter til mentorstøtte, der gives med henblik 
på, at sygedagpengemodtagere kan opnå eller fastholde aktiviteter og 
tilbud, jf. § 31 b i daværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Der henvises til kategori 3 i indledningen til funktionen.  

Grupperingen anvendes i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19 til syge-
dagpengemodtagere, og fra 1/7-19 anvendes gruppering 106 også til 
sygedagpengemodtagere. 

 109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion 
fra 1/7-19 
  Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til dagpengemodtagere (mål-
gruppe 1). Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 
1 og 2 i indledningen til funktionen. 

 110  Dagpengemodtagere, driftsudgifter til seks ugers jobrettet uddan-
nelse uden refusion fra 1/7-19 

     Grupperingen anvendes til driftsudgifter til dagpengemodtagere, der 
deltager i seks ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 9 i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats. 

 111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refu-
sion fra 1/7-19 
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    Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter kapitel 14 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager dag-
penge under sygdom efter lov om sygedagpenge (målgruppe 6), hvis 
de er visiteret til gruppe 2 eller 3, jf. § 12 i sygedagpengeloven. Øvrige 
udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 og 2 i indlednin-
gen til funktionen. 

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 

   001  Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelate-
rede driftsloft, grp. 001-002 og 010 

    Grupperingen anvendes til refusion af udgifter til dagpengemodtagere, 
som var i aktivering i vejledning og opkvalificering i 1. halvår 2019, hvis 
der er plads til refusion inden for rådighedsbeløbet for 1. halvår 2019. 
Grupperingen anvendes også til refusion af afløbsudgifter før 1. januar 
2019, hvis der er plads til refusion inden for rådighedsbeløbet for 1. 
halvår 2019. 

    Tilsvarende anvendes grupperingen til refusion inden for et rådigheds-
beløb for 2018 af afløbsudgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmod-
tagere, integrationsydelsesmodtagere som ikke var omfattet af integra-
tionsprogrammet (gruppering 003-004, 011-012, 015, 017 og 090-091). 

   002  Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp 007-
008 og 108 

    Grupperingen anvendes til refusion af udgifter til sygedagpengemodta-
gere, som var i aktivering i vejledning og opkvalificering, eller som mod-
tog mentorstøtte i 1. halvår 2019, hvis der er plads til refusion inden for 
rådighedsbeløbet for 1. halvår 2019. Grupperingen anvendes også til 
refusion af afløbsudgifter før 1. januar 2019, hvis der er plads til refusi-
on inden for rådighedsbeløbet for 1. halvår 2019. 

    Tilsvarende anvendes grupperingen til refusion inden for et rådigheds-
beløb for 2018 af afløbsudgifter til ledighedsydelsesmodtagere og reva-
lidender (gruppering 005-006, 009, 019 og 092). 

   003  Berigtigelser 

   004  Refusion af udgifter med 50 pct. refusion, grp 093-098 og 100 

   020  Tilskud fra EU 
5.68.91 Afløb af jobrotation før 2015  
(indtil 2021Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) 
På funktionen blev indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes beskæftigelsesind-
sats overfor forsikrede ledige registreret fra 1. januar 2010. til og med regnskab 2020 i 
forbindelse med det særlige beskæftigelsestilskud. Fra budget 2021 er udgifterne til 
forsikrede ledige omfattet af budgetgarantien. 
 
For driftsudgifter til aktivering fra 2011 henvises til 5.68.90. Udgifter til hjælpemidler 
vedrørende forsikrede ledige og beskæftigede og personlig assistance henvises til 
funktion 5.68.98 fra budget 2021. For udgifter til løntilskud henvises til funktion 5.68.94 
fra budget 2021. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, 
herunder løn til beskæftigelseskonsulenter m.fl., skal registreres på 6.45.53 Administra-
tion vedrørende jobcentre. Dog henvises der til vejledning om kommunernes dokumen-
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tation af driftsudgifter ved aktivering m.v. om bl.a. lønudgifter til projektledere. Løn til 
projektledere m.v., der registreres på funktion 5.68.91, registreres under art 1. 

Udgifter til voksenlærlingeordningen, der er løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige 
og for beskæftigede med 100 pct. refusion, som tidligere har været konteret på funktion 
5.68.91, skal fra budget 2016 konteres på funktion 5.68.98 og fra budget 2020 på funk-
tion 5.57.72. 

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 
og fra budget 2020 på funktion 5.57.72. 

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 

 016  Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent 
ordning, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. no-
vember 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats  
Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse 
med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98 a i lovbekendtgø-
relse nr. 1342 af 21. november2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Der kan hjemtages 100 pct. refusion af udgifter til jobrotationsforløb, 
der er igangsat før fremsættelse af lovforslaget vedr. Beskæftigelsesre-
formen den 12. november 2014. For jobrotationsforløb, 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. § 98 
a, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november2016 om en 
aktiv beskæftigelsesindsats  
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Her registreres udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæf-
tigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lovbekendtgørelse 
nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der 
er her tale om en ordning med fokus på beskæftigede med en uddan-
nelse. 

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. 

Her registreres desuden indtægterne fra tilskuddet til jobrotation med 
100 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse.  

Fra 2015 registreres udgifter til jobrotationsydelse til særlige grupper 
med 60 pct. refusion på funktion 5.68.98 gruppering 103 og fra 2019 på 
funktion 5.68.98 gruppering 105.    

    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 lovbekendtgørelse nr. 1342 
af 21/11-2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

    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. 

Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 

 001  Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp 016)  
 003  Berigtigelser 

5.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre  
 
De målgruppe specifikke udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats og løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i 
erhverv m.v. registreres på denne funktion. Registreringen på funktionen vedrører ale-
ne løntilskud bevilget efter 1. januar 2016. 
 
Løntilskud vedr. fleksjob og førtidspensionister (tidligere skånejob) registreres ikke på 
funktionen men på funktion 5.58.81. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:  

108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selv-
forsørgende m.fl. 
Her registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv 
beskæftigelsespolitik vedrørende kontanthjælpsmodtagere, uddannel-
seshjælpsmodtagere, selvforsørgende og overgangsydelsesmodtage-
re, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet, i forbindelse med 
ansættelse med løntilskud. Ved ansættelse med løntilskud registreres 
alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved an-
sættelsen i kommunale virksomheder, institutioner m.v. registreres på 
funktion 5.68.95.  
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Endvidere registreres udgiften til supplerende kontanthjælp til løn op til 
niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik. 
 

109 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 
 Her registreres udgifter til løntilskud til sygedagpengemodtageres an-
sættelse med løntilskud, efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. Ved ansættelse i løntilskud registreres alene udgiften til 
løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommu-
nale virksomheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.95. 
 

110 Løntilskud under jobafklaringsforløb 
    Her registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats til personer, der er visiteret til et jobafklaringsfor-
løb efter kapitel 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe i 
§ 6 nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Lønudgifter ved an-
sættelsen i kommunale virksomheder, institutioner m.v. registreres på 
funktion 5.68.95 

 
    Udgifter til løntilskud til skånejob til førtidspensionister registreres på 

funktion 5.58.81, gruppering 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstil-
linger efter § 66 i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats (tidligere skånejob). 
 

111 Løntilskud under ressourceforløb 
    Her registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats til personer, der er visiteret til et ressourceforløb 
efter kapitel 19 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe i § 6 
nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Lønudgifter ved ansæt-
telsen i kommunale virksomheder, institutioner m.v. registreres på funk-
tion 5.68.95. 

 
    Udgifter til løntilskud til skånejob til førtidspensionister registreres på 

funktion 5.58.81, gruppering 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstil-
linger efter § 66 i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats (tidligere skånejob). 
 

 112 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 
kapitel 21. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, in-
stitutioner m.v. registreres på funktion 5.68.95. 
 
 

113 Løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med han-
dicap 

   Her registreres udgifter til løntilskud vedr. nyuddannede personer med 
handicap, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, jf. § 15 i lov 
om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Lønudgifter ved an-
sættelsen i kommunale virksomheder, institutioner m.v. registreres på 
funktion 5.68.95. 

 
 114  Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere 
    Her registreres de kommunale udgifter efter 1. januar 2016 til løntilskud 

til private arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledi-
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ge, jf. § 66, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
 115  Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgi-

vere 
    Her registreres de kommunale udgifter efter 1. januar 2016 til løntilskud 

til offentlige, dvs. statslige, regionale og kommunale, arbejdsgivere i 
forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 66, stk. 1, i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
    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. 

 
 116  Løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med handicap 
    Her registreres de kommunale udgifter efter 1. januar 2016 til løntilskud 

til forsikrede nyuddannede, der på grund af et handicap har vanskeligt 
ved at få ordinær beskæftigelse, jf. § 15 i lov om kompensation til han-
dicappede i erhverv m.v.  

 
Endvidere er der på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til regi-
strering af statsrefusion: 
 
               004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere, selvforsørgende m.fl. med 80 pct. refusion 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere på gruppering 108 med 80 pct. refusion i de første 4 
uger med ydelser. 

 
              005  Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere på gruppering 108 med 40 pct. refusion fra den 5. til 
den 26. uge med ydelser. 

 
              006  Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere på gruppering 108 med 30 pct. refusion fra den 27. til 
den 52. uge med ydelser. 

 
              007  Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere på gruppering 108 med 20 pct. refusion fra den 53 
uge med ydelser. 

 
    008  Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. 

refusion 
   Her registreres refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere på 

gruppering 109 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser. 
 
             009  Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. 

refusion 
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  Her registreres refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere på 

gruppering 109 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med 
ydelser. 

 
            010  Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. 

refusion 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere på 

gruppering 109 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med 
ydelser. 

 
          011  Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. 

refusion 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere på 

gruppering 109 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 
 
          012  Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 80 pct. refusi- 
                          on 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb på grup-
pering 110 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser. 

 
         013  Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 40 pct. refusi- 
                          on 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb på grup-

pering 110 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 
 
          014  Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 30 pct. refusi- 
                          on 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb på grup-

pering 110 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 
 
         015     Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct. refusi- 
                          on 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb på grup-

pering 110 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 
 
         016     Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 80 pct. refusion 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb på gruppe-

ring 111 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser. 
 

         017     Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 40 pct. refusion 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb på gruppe-

ring 111 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 
 
         018     Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 30 pct. refusion 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb på gruppe-

ring 111 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 
 
         019     Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct. refusion 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb på gruppe-

ring 111 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 
 
         020     Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 80 pct. refusion 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidering på gruppering 

112 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser. 
 

         021     Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 40 pct. refusion 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidering på gruppering 
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112 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 
 
         022     Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 30 pct. refusion 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidering på gruppering 

112 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 
 
         023     Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidering på gruppering 

112 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 
 
         024     Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede perso-

ner med handicap med 80 pct. refusion 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede 

personer med handicap på gruppering 113 med 80 pct. refusion i de 
første 4 uger med ydelser. 

 
         025     Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede perso-

ner med handicap med 40 pct. refusion 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede 

personer med handicap på gruppering 113 med 40 pct. refusion fra den 
5. til den 26. uge med ydelser. 

 
         026     Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede perso-

ner med handicap med 30 pct. refusion 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede 

personer med handicap på gruppering 113 med 30 pct. refusion fra den 
27. til den 52. uge med ydelser. 

 
         027    Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede perso-

ner med handicap med 20 pct. refusion 
  Her registreres refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede 

personer med handicap på gruppering 113 med 20 pct. refusion fra den 
53. uge med ydelser. 

 
 028 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion 

ansat hos private arbejdsgivere 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
private arbejdsgivere på gruppering 114 med 80 pct. refusion i de før-
ste 4 uger med ydelser. 

 
 029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion 

ansat hos private arbejdsgivere 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
private arbejdsgivere på gruppering 114 med 40 pct. refusion fra den 5. 
til den 26. uge med ydelser. 

 
 030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion 

ansat hos private arbejdsgivere 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
private arbejdsgivere på gruppering 114 med 30 pct. refusion fra den 
27. til den 52. uge med ydelser. 

 
 031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion 
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ansat hos private arbejdsgivere 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
private arbejdsgivere på gruppering 114 med 20 pct. refusion fra den 
53. uge med ydelser. 

 
 032 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion 

ansat hos offentlige arbejdsgivere 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
offentlige arbejdsgivere på gruppering 115 med 80 pct. refusion i de 
første 4 uger med ydelser. 

 
 033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion 

ansat hos offentlige arbejdsgivere 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
offentlige arbejdsgivere på gruppering 115 med 40 pct. refusion fra den 
5. til den 26. uge med ydelser. 

 
 034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion 

ansat hos offentlige arbejdsgivere 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
offentlige arbejdsgivere på gruppering 115 med 30 pct. refusion fra den 
27. til den 52. uge med ydelser. 

 
 035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion 

ansat hos offentlige arbejdsgivere 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
offentlige arbejdsgivere på gruppering 115 med 20 pct. refusion fra den 
53. uge med ydelser. 
  

 036 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer 
med handicap med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede le-
dige med handicap på gruppering 116 med 80 pct. refusion i de første 
4 uger med ydelser. 

 
 037 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer 

med handicap med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede le-
dige med handicap på gruppering 116 med 40 pct. refusion fra den 5. 
til den 26. uge med ydelser. 

 
 038 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer 

med handicap med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede le-
dige med handicap på gruppering 116 med 30 pct. refusion fra den 27. 
til den 52. uge med ydelser. 

 
 039 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer 
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med handicap med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede le-
dige med handicap på gruppering 116 med 20 pct. refusion fra den 53. 
uge med ydelser. 

 
5.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og 
øvrige personer ansat med løntilskud 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 §§ 66 og 72 
og § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Fra budget 2020 regi-
streres også udgifter og indtægter vedrørende de andre ledige ansat med løntilskud i 
kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 66 og 72 og § 15 i lov om kom-
pensation til handicappede i erhverv m.v. Der skal således ske en central registrering af 
lønudgiften, og ikke længere decentralt på institutionen. 
 
Lønudgifter ved fleksjob og førtidspensionister (tidligere skånejob) registreres ikke her 
men uændret under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger m.v., 
hvor de er ansat, og på disse funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet. 
 
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 en aktiv beskæfti-

gelsesindsats § 72 og § 15 i lov om kompensation til handicappe-
de i erhverv m.v.)  
Her registreres lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommu-
nen med løntilskud, jf. § 72 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 
§ 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.  

På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale 
virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion 5.68.91 
under gruppering 109-110 (forsikrede ledige). Fra budget 2021 er de 
udgiftsført på funktion 5.68.94 under gruppering 115-116. 

004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgen-
de samt ydelsesmodtagere og selvforsørgende på integrations-
området ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. 
(lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72 og integrationslovens 
§ 23 c) 

 Her registreres lønudgifter til personer i målgruppe 2-5 og 12, jf. § 6 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere, overgangsydelsesmodtagere der ikke er omfattet af 
introduktionsprogrammet, og selvforsørgende.  

 Herudover kommer ydelsesmodtagere og selvforsørgende omfattet af 
integrationslovens programmer, jf. integrationslovens § 23 c. 

 På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale 
virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion 5.68.94 
under gruppering 108 (kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt 
selvforsørgende).  

Endeligt indtægtsføres løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c fra 
funktion 5.46.61 under gruppering 011 og funktion 5.46.60 under af-
løbsgrupperinger 003, 007 og 018,  
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      005 Løn til øvrige personer ansat med løntilskud i kommunale virk-

somheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72 og § 
15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.) 

   Her registreres lønudgifter til øvrige personer ansat i kommuner, dvs. 
personer i målgruppe nr. 6-8 og nr. 10, jf. § 6 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats, dvs. revalidender/forrevalidender, sygedagpengemod-
Her registreres også lønudgifter til ikke-forsikrede nyuddannede handi-
cappede ansat i kommuner med løntilskud efter § 15 i lov om kompen-
sation til handicappede i erhverv m.v. 

 På denne gruppering indtægtsføres løntilskud til kommunale virksom-
heder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion 5.68.94 under 
gruppering 109 (sygedagpengemodtagere), gruppering 110 (jobafkla-
ringsforløb), gruppering 111 (ressourceforløb), gruppering 112 (revali-
dender) og gruppering 113 (ikke-forsikrede nyuddannede personer 
med handicap). 

 
Der er endvidere under dranst 2 autoriseret følgende: 
  003  Berigtigelser 
  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.  
 
 003 Berigtigelser 
 
  004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob)

5.68.97 Seniorjob for personer over 55 år 
Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob efter lov om seniorjob. 
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 inden for lovens nærmere angivne frister. 
Udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til personer i 
seniorjob efter § 178 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. Fra budget 2020 
registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til 
personer i seniorjob efter § 178 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik på funktion 
5.68.98, gruppering 106. 
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
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  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. Fra budget 2020 registreres udgif-
ter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælps-
modtagere, sygedagpengemodtagere m.fl. på denne funktion. Fra budget 2021 regi-
streres også hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede på denne funktion. 
Funktionen omfatter endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespul-
jer til dagpengemodtagere og jobrotation. 

 
Det bemærkes, at driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og udgifter til 
mentorstøtte for personer i ressource- og jobafklaringsforløb, kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere, selvforsørgende, revalidender, sygedagpenge- og ledighedsydel-
sesmodtagere, dagpengemodtagere samt deltagere i 6 ugers jobrettet uddannelse 
registreres på funktion 5.68.90. 
 
Fra budget 2020 registreres løntilskud efter 1. januar 2016 på funktion 5.68.94. Løn til 
kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, overgangsydelsesydelsesmodtagere uden 
for introduktionsprogrammet samt selvforsørgende m.fl, som er ansat med løntilskud 
under kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger m.v. registreres fra bud-
get 2020 på funktion 5.68.95, hvor også løntilskuddet indtægtsføres. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, 
herunder løn til beskæftigelseskonsulenter m.fl., skal registreres på 6.45.53 Administra-
tion vedrørende jobcentre. Dog henvises der til vejledning om kommunernes dokumen-
tation af driftsudgifter ved aktivering m.v. om bl.a. lønudgifter til projektledere. Løn til 
projektledere m.v., der registreres på funktion 5.68.98, registreres under art 1. 

Udgifter til voksenlærlingeordningen, der er løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige 
og for beskæftigede med 100 pct. refusion, som tidligere har været konteret på funktion 
5.68.91, skal fra budget 2016 konteres på funktion 5.68.98 og fra budget 2020 på funk-
tion 5.57.72. 
 
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 
og fra budget 2020 på funktion 5.57.72. 
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Fra budget 2021 registreres udgifter til personlig assistance efter lov om kompensation 
til handicappede i erhverv m.v. på denne funktion. 
 
 
På funktionen er autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås i det følgen-
de. 
 

  015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats)  
Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering efter kapitel 14 
til unge 15-17-årige. Endvidere registreres her udgifter til partnerskabs-
aftaler efter § 15, hjælpemidler inkl. undervisningsmaterialer efter § 
172, befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 1 og 4 og til merudgifts-
godtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til de 
unge i forbindelse med tilbud efter kapitel 11 og 14.  
Udgifter til godtgørelsen til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik 
registreres fra budget 2020 på funktion 5.57.72. Udgifter til mentorstøt-
te registreres på funktion 5.68.90. 
 

 
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 

80 pct. tilskud, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres jobcentrets driftsudgifter til tilbud om korte, erhvervsret-
tede kurser, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og be-
kendtgørelse om regional uddannelsespulje.  

Her registreres også driftsudgifter til forsøg med den regionale uddan-
nelsespulje fra 1. august 2020 til og med 31. december 2020, jf. be-
kendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet. Forsøget vedrører 
alle ledige (undtagen fleksjobbere), som kan få tilbud om korte, er-
hvervsrettede uddannelsesforløb, eller som har ret til ét kort, erhvervs-
rettet kursus hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring om ordinær 
ansættelse. 

Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. § 196, stk. 2, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen modtager tilskud fra 
puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet styrelsen 
afgiver tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for tilskudsbe-
løbet. 

Det er vigtigt af hensyn til udgiftsopfølgningen på puljen, at kommuner-
ne foretager en korrekt artskontering af udgifter og indtægter. Tilskud-
det fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud. 

Der må på grupperingen ikke registreres udgifter og indtægter vedrø-
rende den regionale uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmod-
tagere for 2019-2020 (puljen vedrørende kontanthjælpsmodtagere skal 
registreres på en uautoriseret gruppering). 

  101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kon-
tanthjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. tilskud, jf. § 96 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
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pengemodtagere, jf. § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Fra 1. august 2020 registreres her også udgifter til tilbud om en hel el-
ler en del af en erhvervsuddannelse, et fortsat tilbud efter § 96, hvis 
personen skifter målgruppe, jf. § 55, stk. 4, og tilbud om et grundforløb 
på en erhvervsuddannelse for jobparate kontanthjælps- og overgangs-
ydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet, jf. § 96 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. § 196, stk. 1, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering, idet styrelsen afgiver 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. Tilskud-
det fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud. 

Der må på grupperingen ikke registreres udgifter og indtægter vedrø-
rende puljen til grundforløb til erhvervsuddannelse for dagpenge- og 
kontanthjælpsmodtagere i 2019-2021, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1123 
af 3. juli 2020 om forsøg på beskæftigelsesområdet (puljen vedrørende 
grundforløb skal registreres på en uautoriseret gruppering). 

Der henvises til grp. 113 mht. til den midlertidige ret til uddannelsesløft 
inden for mangelområder til dagpengemodtagere, jf. § 97 a i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 

  102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats  
Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse 
med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. kapitel 22 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats.  
Der anvendes dog gruppering 105 ved jobrotationsydelse til særlige 
grupper med videregående uddannelse. 

Der må på grupperingerne vedrørende jobrotation ikke registreres ud-
gifter og indtægter vedrørende puljen til erhvervsuddannelse via et job-
rotationsforløb for 2019-2020 (puljen til nye muligheder for jobrotation 
skal registreres på en uautoriseret gruppering). 

 103  Afløb af jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) 
til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, 
i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv be-
skæftigelsesindsats  
Her registreres afløb af jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i 
forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98 a, 
stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Der er her tale om en ordning med fokus på be-
skæftigede med en uddannelse. 

Her registreres desuden indtægterne fra tilskuddet til jobrotation med 
60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse for 
forløb igangsat før 1. januar 2019. Tilskuddet fra staten skal registreres 
på art 8.6 Statstilskud. 

Fra 1. januar 2019 registreres udgifter til jobrotationsydelse til særlige 
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grupper med 60 pct. refusion på funktion 5.68.98 gruppering 105 og vil 
ikke længere tildeles som tilsagn efter ansøgning. 

104 Pulje til opkvalificering inden for mangelområder med 80 pct. til-
skud 

Her registreres for 2017-2019 jobcentrets driftsudgifter til opkvalificering 
af jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige i forbindelse 
med pulje til opkvalificering inden for mangelområder, jf. § 4 i bekendt-
gørelse nr. 1464 af 16/12-2019 om forsøg på beskæftigelsesområdet 
og vejledning nr. 10285 af 16/12/2016 om forsøg med pulje til opkvalifi-
cering inden for mangelområder og forsøg med et mere fleksibelt ud-
dannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft. 

Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter. Kommunen modta-
ger tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 
idet styrelsen årligt afgiver et tilsagn om tilskud, som er den maksimale 
ramme for tilskudsbeløbet. 

Tilskuddet fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud. 

Der må på grupperingen ikke registreres udgifter og indtægter vedrø-
rende puljen til opkvalificering inden for mangelområder for 2019-2021 
(puljen til opkvalificering inden for mangelområder i 2019-2021 skal re-
gistreres på en uautoriseret gruppering). 

105 Jobrotation med 60 pct. refusion, til særlige grupper med videre-
gående uddannelse, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats  
Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse 
med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. kapitel 22 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. For 2019 fremgik bestemmelsen af tekst-
anmærkning nr. 166 på finansloven for 2019. Der er her tale om en 
ordning med fokus på beskæftigede med en videregående uddannelse, 
som ikke kan sidestilles med eller overstiger en kandidatuddannelse, 
dvs. beskæftigede med en kortere eller mellemlang videregående ud-
dannelse (KVU og MVU). 

Det vedrører udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion til særlige 
grupper med videregående uddannelse, der er igangsat efter 1. januar 

2019. Refusion for jobrotationsforløb efter 1. januar 2019 vil ikke blive 
afgivet som tilsagn efter ansøgning, da ordningen er omlagt fra en pulje 
til en lovbunden bevilling.  

Der anvendes gruppering 102 ved jobrotationsydelse i øvrigt. 

 106  Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-
forsikrede beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i 
erhverv m.v. 

    Grupperingen anvendes til registrering af udgifter til hjælpemidler (ar-
bejdspladsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger) efter §§ 172 
og 178 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt kapitel 6 i lov om 
kompensation til handicappede i erhverv m.v.  

    Registreringen omfatter udgifter til hjælpemidler efter § 172 i lov om en 
aktiv beskæftigelse eller § 15 f i lov om kompensation til handicappede 
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i erhverv m.v. til alle ikke-forsikrede ledige, dvs. modtagere af kontant- 
og uddannelseshjælp samt sygedagpenge, selvforsørgende, revaliden-
der samt personer der er visiteret til ressourceforløb (dvs.  ressource-
forløbsydelsesmodtagere og førtidspensionister under 40 år i ressour-
ceforløb) eller personer der er visiteret til jobafklaringsforløb, og som al-
le er i tilbud efter kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Her registreres også udgifter til hjælpemidler til førtidspensionister over 
40 år i aktive tilbud efter kapitel 11 og 14 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. Registreringen omfatter ikke udgifterne til målgrupper, der 
er omfattet af gruppering 107. Udgifter til undervisningsmaterialer skal 
registreres på relevant gruppering på funktion 5.68.90. 

    Her registreres også særlige udgifter til revalidender, personer, der 
modtager ressourceforløbsydelse og sygedagpengemodtagere som 
deltager i tilbud som led i afklaringen af personens arbejdsevne (mål-
gruppe nr. 7, 8 og 10 samt dele af nr. 6 i § 6 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats), Det vedrører støtte til særlige udgifter, der er en nød-
vendig følge af deltagelse i uddannelse efter kapitel 14 eller af en ned-
sat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 173 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats eller § 15 g i lov om kompensation til handicappe-
de i erhverv m.v. 

    Desuden registreres her udgifter til hjælpemidler efter § 178 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats eller § 15 i, som er i lov om kompensation 
til handicappede i erhverv m.v. til ikke-forsikrede, som er ansat ordinært 
eller har selvstændig virksomhed, eller som er ansat i seniorjob.  

      Tilskud til personlig assistance efter lov om kompensation til handicap-
pede i erhverv m.v. registreres på funktion 5.68.91.  

    Der ydes 50 procent statsrefusion til udgifterne efter §§ 172, 173 og 
178, jf. § 197, nr. 3-4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

    Der ydes 50 procent statsrefusion til udgifterne efter kapitel 6, jf. § 17 b 
i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

 107 Hjælpemidler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats og efter §§ 15 d, 15 f og 15 j i lov om kompensation 
til handicappede i erhverv m.v. ved fleksjob og aktivering på le-
dighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og ny-
uddannede personer med handicap med 50 pct. refusion 

    Registreringen af udgifterne til hjælpemidler m.v. på denne gruppering 
omfatter personer ansat i eller visiteret til fleksjob, herunder på ledig-
hedsydelse (målgruppe 9), og til førtidspensionister ansat i løntilskud 
(tidligere skånejob, målgruppe 11 i § 6 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats). Hertil kommer til ikke-forsikrede nyuddannede personer med 
handicap ansat i løntilskud, jf. lov om kompensation til handicappede i 
erhverv m.v.  

    Det vedrører hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre ar-
bejdspladsindretninger efter §§ 172 og 179 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats og efter § 15 f og § 15 j i lov om kompensation til handi-
cappede i erhverv m.v. Udgifter til undervisningsmaterialer skal regi-
streres på relevant gruppering på funktion 5.68.90. 

    Foruden udgifter til hjælpemidler registreres også udgifter til kortvarige 
kurser til personer i fleksjob efter § 162 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats.  
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    Derudover registreres udgifter til opkvalificering ved ansættelse uden 

løntilskud efter § 161 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til førtids-
pensionister ansat i løntilskud og efter § 15 d i lov om kompensation til 
handicappede i erhverv m.v. til ikke-forsikrede nyuddannede ikke-
forsikrede handicappede ansat i løntilskud.  

    Endelig registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 
4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer i fleksjob, hvor 
befordringsudgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne. 

    Der ydes 50 procent statsrefusion til udgifterne til hjælpemidler og kort-
varige kurser efter §§ 161, 162, 172 og 179, jf. § 195, nr. 3, og § 197, 
nr. 2-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

    Der ydes 50 procent statsrefusion til udgifterne til befordringsgodtgørel-
se, jf. § 197, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

    Der ydes 50 procent statsrefusion til udgifterne til hjælpemidler og op-
kvalificering ved ansættelse uden løntilskud efter § 15 d, § 15 f, og § 15 
j, jf. § 17 b i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

 108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 
pct. refusion 

Registreringen omfatter udgifter til befordringsgodtgørelse til alle ikke-
forsikrede aktiverede ledige (modtagere af kontant- og uddannelses-
hjælp samt sygedagpenge, selvforsørgende, revalidender samt perso-
ner der er visiteret til ressourceforløb eller jobafklaringsforløb). Dog ikke 
udgifter til befordringsgodtgørelse til aktiverede på ledighedsydelse, 
hvor udgiften skal på gruppering 109. Registreringen vedrører både ki-
lometertilskuddet efter § 175, stk. 1, og den faktiske udgift til befordring 
ved nedsat funktionsevne efter § 175, stk. 4, i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. 

Førtidspensionister kan ikke få befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Der ydes 50 procent statsrefusion til udgifterne, jf. § 197, nr. 5, i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats til personer på ledighedsydelse med 50 pct. refusion 
Registreringen omfatter udgifter til befordringsgodtgørelse til aktiverede 
på ledighedsydelse. Registreringen vedrører både kilometertilskuddet 
efter § 175, stk. 1, og den faktiske udgift til befordring ved nedsat funk-
tionsevne efter § 175, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Der ydes 50 procent statsrefusion til udgifterne, jf. § 197, nr. 5, i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

 110  Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede aktiverede ledige og beskæfti-
gede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til arbejdsredskaber og mindre 
arbejdspladsindretninger vedr. forsikrede ledige, jf. § 172 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats eller § 15 f i lov om kompensation til handi
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cappede i erhverv m.v. (udgifter til undervisningsmateriale registreres 
på funktion 5.68.90). Jobcentret kan afholde udgifter til hjælpemidler i 
forbindelse med forsikrede lediges deltagelse i opkvalificering og vej-
ledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med hen-
blik på at understøtte, at personer kan få og deltage i tilbuddet. 

    Der kan endvidere i medfør af § 178 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats eller § 15 i, der er i lov om kompensation til handicappede i er-
hverv m.v., ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og 
mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at perso-
ner, der er medlem af en a-kasse, opnår eller fastholder ansættelse 
uden løntilskud, eller at personer, der er medlem af en a-kasse, kan 
drive selvstændig virksomhed. 

Desuden kan jobcentret registrere udgifter ved opkvalificering i forbin-
delse med ansættelse uden løntilskud og hjælpemidler efter § 15 d og 
15 f i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. i forbindelse 
med løntilskud for nyuddannede, der er medlem af en a-kasse, fordi de 
på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær beskæftigelse, 
jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.  
 
Endelig registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 4 
til forsikrede ledige, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne.  

 
 111  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.  

 112  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 uden for 
normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse in-
den for det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige, jf. § 
14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

 113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til 
dagpengemodtagere med 80 pct. refusion, jf. § 97 a i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats  

    Her registreres fra 1. august 2020 jobcentrets driftsudgifter til tilbud om 
erhvervsuddannelser i forbindelse med den midlertidige ret til uddan-
nelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere, som kan få 
110 pct. af deres hidtidige dagpengesats. 

     Staten refunderer 80 pct. af en kommunes udgifter til tilbud efter § 97 a, 
jf. § 196 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er også 
refusion af udgifter til et fortsat tilbud, hvis personen skifter målgruppe, 
jf. § 55, stk. 4, i samme lov. 

    Der må på grupperingen ikke registreres udgifter og indtægter 
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vedrørende puljen til grundforløb til erhvervsuddannelse for dagpenge- 
og kontanthjælpsmodtagere i 2019-2021, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 
1123 af 3. juli 2020 om forsøg på beskæftigelsesområdet (puljen vedrø-
rende grundforløb skal registreres på en uautoriseret gruppering).  

    Der henvises til grp. 101 mht. puljen til uddannelsesløft til dagpenge-
modtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. til-
skud, jf. § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  003 Berigtigelser  

008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og be-
fordringsgodtgørelse m.v. til 15-17- årige med 50 pct. refusion 
(grp. 015) 

     Her registreres den refusion, som staten yder på 50 pct. af kommunens 
driftsudgifter ved aktivering i vejledning og opkvalificering, til hjælpe-
midler (inkl. undervisningsmaterialer), til befordringsgodtgørelse og 
merudgiftsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
15-17-årige i forbindelse med aktive tilbud på gruppering 015.  

  010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (grp. 102 
og 105) 

011  Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse 
med 50 pct. refusion (grp 106-110) 

 
012  Refusion af udgifter til personlig assistance til handicappede med 

50 pct. refusion (grp. 111-112) 
 
013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelom-

råder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion (grp. 113) 
 

  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 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 (serviceloven), støtte til frivilligt socialt 
arbejde, samt ansvars- og ulykkesforsikringer af borgere, der yder en frivillig indsats 
efter § 18 a i serviceloven.  
 
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. 
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  002 Udgifter til husly (servicelovens § 80) 
Her registreres udgifter og indtægter til midlertidigt husly efter service-
lovens § 80. 

 
  003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a) 
   På denne gruppering registreres kommunens støtte til frivillige sociale 

organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i 
lov om social service, samt kommunens udgifter til ansvars- og ulyk-
kesforsikringer for borgere, der yder en frivillig indsats, jf. § 18 a i ser-
viceloven 


