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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 
5.58.80 Revalidering 
 1 Drift 
   
  014  Revalideringsydelse 
  015  Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering  
  016  Tilskud til selvstændig virksomhed 
  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 
   
  2 Statsrefusion 
  002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093  
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af tilbagebetaling med 65 pct. refusion på gruppering 092 
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  009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus grp. 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 
  
 
5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-

gruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-
job)  

 1 Drift 
  008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i målgruppen § 6, 

nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 
med 50 pct. refusion (jf. §§ 75-76  i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats) 

 
    013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstæn-
digt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion 
  093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. 

refusion (§ 190, stk. 2,  i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
  094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i 

målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidlige-
re skånejob) (§ 190, stk. 2,  i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
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  111  Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 

127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)  
  112  Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 126 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 
  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,  minus grp. 

094) 
  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selv-

stændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 136 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 
og 114) 

  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 

 

5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 
 1 Drift 
    
   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  
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   102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden 

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

001 Refusion af tilbagebetaling med 30 pct. refusion på grp. 091 og 093  
002  Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på 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 
 
5.58.83 Ledighedsydelse 
 1 Drift 
  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 

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  

 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 

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

094  Indtægter fra tilbagebetalinger af ledighedsydelse, ikke-
refusionsberettiget (tilbagebetalinger vedr. grp. 004) 

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

 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus grp. 91) 
  002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 

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

  003 Berigtigelser 
  006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion 
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  007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion 
  008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion  
  009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion 


