
 
 
 

 
 

 

 

Til alle kommuner 
 
 

 
 
 
 
Orientering om 40. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem 
for kommuner” 
 
Kapitel 3 og 4 
Hovedkonto 0-6 

1. Ændringer som følge af, at kommunernes nettoudgifter til midlertidig bolig-
placering af flygtninge omfattes af refusion i 2016 og 2017 

2. Oprettelse af ny gruppering på funktion 3.30.45 
3. Præcisering af konteringsregler vedrørende fleksjob og ledighedsydelse på 

funktion 5.58.81og 5.58.83  
4. Præcisering af konteringsregler på funktion 5.57.75 gruppering 010 og 016 
5. Præcisering af lovhenvisning på 5.68.90 
6. Præcisering vedrørende opkrævning af intern forsikringspræmie 

 
Hovedkonto 7- 9 

7. Nye grupperinger på funktion 7.62.86 
8. Kontering af den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysningen af be-

skatningsgrundlaget for grundskylden 
9. Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af, at kommunerne skal 

udbetale statens godtgørelse ved deltagelse i integrationsgrunduddannelsens 
skoleforløb (IGU) 

 
Øvrige ændringer (alle kapitler) 

10. Øvrige ændringer og præciseringer 
 
Ad 1 Ændringer som følge af, at kommunernes nettoudgifter til midlertidig bo-
ligplacering af flygtninge omfattes af refusion i 2016 og 2017 
Som følge af lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige 
andre love. (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksom-
hedsrettet integrationsprogram mv). gennemføres nogle ændringer af det kommunale 
budget- og regnskabssystem. Lovændringen træder i kraft 1. juli 2016. Ændringerne 
vedrørende refusion af midlertidig boligplacering har virkning med tilbagevirkende kraft 
pr. 1. januar 2016.  
 
Loven udmønter aftalen ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge” af 18. 
marts 2016, hvoraf det bl.a. indgår, at der i 2016 og 2017 ydes 50 pct. refusion af 
kommunernes serviceudgifter til midlertidig indkvartering. Refusionen omfatter netto-
driftsudgifterne til midlertidig indkvartering af flygtninge, der overstiger flygtninges 
egenbetaling. Refusionsgrundlaget for den enkelte kommune kan hvert år maksimalt 
udgøre 24.000 kr. for hver helårsperson, der har været midlertidig boligplaceret i løbet 
af året. 
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Ændringen betyder, at der oprettes en ny gruppering til registrering af refusion på 
dranst 2 på funktion 0.25.11 Beboelse: 
 
Dranst 2: 
003 Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 002 og 093 
 
Det bemærkes, at der ikke er adgang til forskudsrefusion på området.   

Ændringen er gældende fra regnskab 2016. 
 
Ad 2 Oprettelse af ny gruppering på funktion 3.30.45 
På funktion 3.30.45 oprettes der en ny gruppering: 

  
005 Elevløn 
 
Det præciseres i den forbindelse, at lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt 
regi fremover skal registreres på den nyoprettede gruppering, og ikke som hidtil på de 
funktioner, der vedrører de pågældende EGU-elevers ansættelse.  
  
Ændringen har virkning for budget 2017. 
 
Ad 3 Præcisering af konteringsregler vedrørende fleksjob og ledighedsydelse 
på funktion 5.58.81og 5.58.83 
STAR har konstateret, at der via det nye refusionssystem er udbetalt bemærkelses-
værdigt høje refusioner til fleksjob og ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjob-
ordningen før 1. januar 2013. STAR har en formodning om, at en væsentlig del af den 
udbetalte refusion skulle være hjemtaget af kommunerne via det hidtil anvendte refu-
sionssystem og ikke via det nye refusionssystem. Da udbetalingen af refusion via det 
nye refusionssystem er afhængig af korrekt kontering, præciseres konteringsreglerne 
på funktion 5.58.81 og 5.58.83 vedrørende hhv. fleksjob og ledighedsydelse.  
I forbindelse med præciseringen af konteringsreglerne gøres der særligt opmærksom 
på, at udgifter til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukken-
de kan være omfattet af de nye refusionsregler, såfremt kommunen har vurderet og 
truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi 
vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret 
ind i fleksjobordningen. 
 
Præciseringerne har virkning for regnskab 2016. 
 
Ad 4 Præcisering af konteringsregler på funktion 5.57.75 gruppering 010 og 016 
konteringsreglerne på gruppering 010 og 016 henviser til den forkerte type tilbud for 
så vidt angår personer, som er under 30 år, og som har en dokumenteret psykisk li-
delse. 
 
Det præciseres derfor på gruppering 010, at der er tale om personer i tilbud efter kapi-
tel 10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (øvrig vejledning 
og opkvalificering). På gruppering 016 præciseres det, at der er tale om personer i 
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11 i ordinær uddannel-
se, virksomhedspraktik og nytteindsats. 
 
Præciseringerne har virkning for regnskab 2016. 
 
Ad 5 Præcisering af lovhenvisning på 5.68.90 
Der har på de autoriserede grupperinger 001-004 og 011-012 på 5.68.90 til registre-
ring af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af dagpenge samt kontant- og ud-
dannelseshjælp ikke været henvisning til udgifter efter § 32 b og i særlige tilfælde efter  
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§ 37 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvilket nu er indsat. Der er ikke ændring i 
reglerne. 
 
Ændringerne har virkning for regnskab 2016. 
 
Ad 6 Præcisering vedrørende opkrævning af intern forsikringspræmie 
I orienteringsskrivelse af 22. december 2016 blev der indført en adgang til, at selvfor-
sikringsordninger kan administreres uden opkrævning af en intern forsikringspræmie, 
f.eks. så institutionerne alene skal betale en selvrisiko, mens udgifterne til skader (ud 
over selvrisikoen) bliver udbetalt på funktion 6.52.74. Det blev anført, at det i så fald er 
en betingelse, at kommunen kan dokumentere, at de langsigtede omkostninger til 
skader m.v. indregnes i takster, der skal opgøres efter omkostningsbaserede princip-
per, jf. bl.a. bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og 
tilbud efter serviceloven.  
 
Det skal præciseres, at det ligeledes skal kunne dokumenteres, at langsigtede om-
kostninger til skader m.v. (en forsikringspræmie) indregnes i relation til ældreboliger 
og forsyningsvirksomheder, da der ellers bliver tale om, at disse områder bliver delvis 
skattefinansieret. 
 
Ændringen har virkning for regnskab 2016. 
 
Ad 7 Nye grupperinger på funktion 7.62.86 
Der oprettes to nye grupperinger på funktion 7.62.86: 
 
020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen 
021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser 
 
Ændringen har virkning for budget 2017.  
 
Ad 8 Kontering af den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysningen af 
beskatningsgrundlaget for grundskylden 
Der oprettes en ny gruppering på funktion 7.68.94 til indtægten fra den individuelle 
kompensation i 2016 for fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden 
 
004 Indtægt fra den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysningen af beskat-
ningsgrundlaget for grundskylden 
 
Art 8.6 skal anvendes i forbindelse med registreringen. 
 
Ændringen har virkning for regnskab 2016. 
 
Ad 9 Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af, at kommunerne skal 
udbetale statens godtgørelse ved deltagelse i integrationsgrunduddannelsens 
skoleforløb (IGU) 
Som følge af lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (IGU) gen-
nemføres nogle ændringer af det kommunale budget- og regnskabssystem. Lovæn-
dringen træder i kraft 1. juli 2016.  
 
Loven udmønter den del af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem re-
geringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016, der angår oprettelse af en ny 
integrationsgrunduddannelse (IGU). I henhold til lovens § 10 modtager målgruppen 
godtgørelse i perioder med skoleundervisning, som udbetales af kommunerne – her-
under også befordringsgodtgørelse, jf. lovens § 10, stk 8. Udgifterne er omfattet af 100 
pct. statslig refusion. 
 
Til det formål oprettes en ny gruppering til registrering af kommunernes udlæg på 
funktion 8.51.52.  
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5 Balanceforskydninger: 
096  Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrations-

grunduddannelse § 10. 
 
Ændringen er gældende fra regnskab 2016. 
 
Ad 10 Øvrige ændringer og præciseringer 
a) Ved lov nr. 394 og 395 af 2. maj 2016 nedlægges Arbejdsskadestyrelsen og Ar-

bejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring pr. 1. juli 2016. Samtidig oprettes en 
selvejende institution ”Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,” der overtager de fleste 
af Arbejdsskadestyrelsens nuværende opgaver vedrørende sagsbehandling af 
konkrete skadesager m.v. samt Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings op-
gaver vedrørende finansiering af udgifter ved erhvervssygdomme og udbetaling 
m.v. af erstatning og godtgørelse til tilskadekomne og efterladte. Konsekvensret-
telser foretages i forlængelse heraf.  
 

b) Ved orienteringsskrivelse af 22. december 2015 blev det oplyst i pkt. 21c, at hen-
visningen under funktion 5.25.10 til særlige daginstitutioner skulle ændres fra funk-
tion 5.28.17 til funktion 5.28.25. Ændringen blev desværre ikke foretaget korrekt i 
afsnit 4.5.1.  
 

c) Tilskudsordningen vedrørende grundskyld er ophørt med efterreguleringen af til-
skuddet for 2014 i 2015. Gruppering 003 under funktion 7.68.94 nedlægges derfor. 

 
d) ”kommunale udgifter” ændres til ”udgifter” i afsnit 4.5.7 på funktion 5.57.71, dranst 

1, gruppering 013 og 014. 
 
e) Hovedfunktion 3.44 ændres til 3.45. Der er tale om fejlretning. 
 
f) På funktion 5.58.83 samt 7.62.82 tilføjes dranstangivelse i kapitel 3. 
 
g) Henvisning til § 4 i ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til 

befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte 
beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud” er rettet  til § 2. 

 
h) ”Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (nr. 683 af 

20. juni 2007)” ændres til ”Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for 
visse ydelser og tilbud efter serviceloven”. Der foretages opdateringer i afsnittene 
4.5.0 og 9.3.1 som følge af ændringen af bekendtgørelsen. 

 
i) ”Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision 

på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og 
Undervisningsministeriets ressortområder” ændres til ”bekendtgørelse om statsre-
fusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for 
Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integra-
tions- og Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings res-
sortområder”, jf. afsnit 4.5.0; afsnit 4.5.9 og afsnit 7.4. 

 
j) I kapitel 3 tilføjes gruppering 001 tilgang samt 002 afgang. Der er dermed overens-

stemmelse mellem kapitel 3 og 4. 
 
k) Mindre fejl er rettet. 

 
l) På funktion 5.68.98 gruppering 101 pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere 

er der 100 pct. tilskud fra 1. juli 2015 - 30. juni 2017. Herefter udgår tilskuddet 80 
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pct. Det præcisres i kapitel 3 og 4, at tilskuddet for budget 2017 udgør 80 pct. halv-
delen af året. 
 

Ændringerne 10a) til 10k) har virkning for regnskab 2016. 
Ændring 10l) har virkning for budget 2017. 
 
Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”: 
Afsnit Side Punkt 
Kapitel 2   
2.5 7 10a) 
Kapitel 3   
3.0 1 1 
3.3 2 2 
3.3 4 10e) 
3.5.8 5 10f) 
3.5.9 4 10l) 
3.7 3 7 
3.7 4 8 
3.7 3 10f) 
3.7 4 10c) 
3.8 1 10j) 
3.8 3 9 
Kapitel 4   
4.0 4 1 
4.3 10-11 2 
4.3 16 10e) 
4.5.0 1 10h) 
4.5.0 1 10i) 
4.5.1 4 10b) 
4.5.4 6 10g) 
4.5.7 3 10d) 
4.5.7 11 10k) 
4.5.7 21-22 4 
4.5.8 8-9, 11-13 og 28-31 3 
4.5.9 1-4, 8 og 10 5 
4.5.9 26 10i) 
4.5.9 26 10l) 
4.6 12 6 
4.7 8 10k) 
4.7 10 7 
4.7 12 8 
4.7 12 10c) 
4.8 12 og 13 9 
4.9 23 10a) 
Kapitel 7   
7.2 2 10k) 
7.4 1 10i) 
Kapitel 9   
9.3.1 1 10h) 
 
Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Nicolai Pal-
lisborg på npa@sim.dk eller tlf. 41 85 14 44. 
 
Med venlig hilsen 
 
Nicolai Abildskov Pallisborg 
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Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 
 

 
I visse tilfælde kan det være vanskeligt at sondre mellem lønninger og tjenesteydelser. 
Det vil her være afgørende, om den pågældende person er kommunalt ansat. Udbeta-
linger til personer, der ikke er ansat i kommunen, registreres ikke som lønninger, men 
under hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. 
 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer betragtes i denne forbindelse som kommunalt ansat-
te. Skattepligtige mødediæter, vederlag og honorarer til kommunal-
bestyrelsesmedlemmer registreres på hovedart 1 Lønninger, mens ikke-skattepligtige 
diæter og lignende til disse personer registreres på hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. 
 
Pensionsforsikringspræmier registreres på hovedart 1, mens direkte udbetalt pension, 
ventepenge, rådighedsløn og understøttelse registreres på hovedart 5 Tilskud og over-
førsler. 
 
Pensionsforsikringspræmier vedrørende tjenestemandspensioner skal registreres på 
funktion 6.52.72. 
 
Bonus og lignende vedrørende pensionsforsikringspræmier samt refusion af dagpenge 
vedrørende kommunalt ansatte skal minusposteres som udgift under hovedart 1 Løn-
ninger. 
 
Forsikringsordninger, der knytter sig til et kommunalt ansættelsesforhold registreres på 
hovedart 1, i modsætning til andre forsikringer, der knytter sig til. kommunens bygnin-
ger, som registreres på hovedart 4. 
 
Det bemærkes, at udgiften til løntilskud til f.eks. personer i fleksjob og personer i løntil-
skudsstillinger (skånejob) jobrotation og voksenlærling registreres under anvendelse af 
art 5.2, jf. konteringsreglerne herfor. Lønudgiften til f.eks. personer i kommunale fleks-
job, skånejob, jobrotation og voksenlærling registreres på art 1 under de kommunale 
virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner 
indtægtsføres endvidere løntilskuddet på art 1.  
 
Under hovedart 1 findes ingen autoriserede arter. Som eksempler på kontering under 
hovedart 1 kan anføres: 
 
 1 Lønninger 

 Arbejdsgivernes elevrefusion (AER) 
 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) 
 Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden 
 ATP 
 Beklædningsgodtgørelse (skattepligt) 
 Direkte udbetalt løn 
 Døgnplejeløn 
 Feriegodtgørelse 
 Fond til uddannelse af tillidsmænd 
 Godtgørelse fra dagpengefond vedr. løn under barsel 
 Godtgørelse fra dagpengefond vedr. sygdom over 5. uge 
 Kursusgodtgørelse fra arbejdsløshedskasser 
 Lønmodtagernes garantifond 
 Mødediæter, honorarer og vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer 

(skattepligtige) 
 Overtidsgodtgørelse 
 Pensionsforsikringspræmier  
 Løntilskud til personer i fleks- og skånejob 
 Tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for skattepligtige. 
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3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 
 
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 
 
JORDFORSYNING (22) 

0.22.01 Fælles formål 
0.22.02 Boligformål 
0.22.03 Erhvervsformål 
0.22.04 Offentlige formål 
0.22.05 Ubestemte formål 
 
FASTE EJENDOMME (25) 

0.25.10 Fælles formål 
0.25.11 Beboelse 

 1 Drift 
  001 Boliger til integration af udlændinge 
  002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 
  003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 
  092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 
  093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved  
   fraflytning af flygtninge 
  003 Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 002 Boliger til midlertidig 

boligplacering af flygtninge og 093 Betaling vedrørende midlertidige 
boliger til flygtninge i 2016 og 2017 

 3 Anlæg 
  016 Køb af bygninger til integration af udlændinge 
0.25.12 Erhvervsejendomme 
0.25.13 Andre faste ejendomme 
0.25.15 Byfornyelse 

 1 Drift 
  001 Udgifter til byfornyelse 
  002 Indtægter vedrørende byfornyelse 
  003 Tilbagekøbsret 
  004 Refusion af byfornyelsesudgifter  
  020 Støtte fra indsatspuljen 

 3 Anlæg 
  001 Udgifter til byfornyelse 
  002 Indtægter vedrørende byfornyelse 
  003 Tilbagekøbsret 
  004 Refusion af byfornyelsesudgifter 
  020 Støtte fra indsatspuljen 
0.25.17 Anvisningsret 
 1 Drift 
  001 Anvisning i private boliger 
 2 Statsrefusion 
  001 Anvisning i private boliger 
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0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 
 1 Drift 
  001 Støtte til opførelse af boliger 
  002 Ungdomsboligbidrag 
  003 Flygtninges fraflytning 
  004 Lejetab ved fraflytning 
  006 Beboerindskudslån i almene boliger 
  007 Tilskud til andelsboliger 
  008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere 

009  Huslejetilskud i friplejeboliger 
010 Beboerindskudslån i friplejeboliger 
011  Beboerindskud i friplejeboliger 

  012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, ”skæve boliger” 
 013 Statsstøtte til etablering af nye boligtyper til særligt udsatte grupper, 

”skæve boliger” 
 014 Statsstøtte til aflønning af social vicevært i nye boligtyper til særligt 

udsatte grupper, ”skæve boliger” 
 015 Flygtninges fraflytninger, tilbagebetalinger 
 016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger 
 092 Lejeindtægt 
 2 Statsrefusion 
  001 Flygtninges fraflytning 
  002 Beboerindskudslån i almene boliger 

003  Huslejetilskud i friplejeboliger  
004 Beboerindskudslån i friplejeboliger 

  005  Beboerindskud i friplejeboliger 
 3 Anlæg 
  001 Administrationsgebyr 
  002 Servicearealtilskud 
  003 Udgift til servicearealer 
  005 Tab på garantier vedrørende realkreditlån 
 
FRITIDSOMRÅDER (28) 

0.28.20 Grønne områder og naturpladser 
 1 Drift 
  200  Ledelse og administration 
 
FRITIDSFACILITETER (32) 

0.32.31 Stadion og idrætsanlæg  
 1 Drift 
  200  Ledelse og administration 
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter 
 
KIRKEGÅRDE (35) 

0.35.40 Kirkegårde 
 1 Drift 
  200  Ledelse og administration 
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NATURBESKYTTELSE (38) 

0.38.50 Naturforvaltningsprojekter 
0.38.51 Natura 2000 
0.38.52 Fredningserstatninger 
0.38.53 Skove 
0.38.54 Sandflugt 

 
VANDLØBSVÆSEN (48) 

0.48.70 Fælles formål 
0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 
0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 
 
MILJØBESKYTTELSE m.v. (52) 

0.52.80 Fælles formål 
0.52.81 Jordforurening 
0.52.83 Råstoffer 
0.52.85 Bærbare batterier 
0.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder 
 1 Drift 
  001  Godkendelse/tilsyn – fælles formål 
  002  Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder  
  003  Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder 
0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 
 1 Drift 
  001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse 
  200  Ledelse og administration 
 
 
DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55) 

0.55.93 Diverse udgifter og indtægter 
 1 Drift 
  001 Fælles formål 
  002  Skadedyrsbekæmpelse 
  003  Skorstensfejerarbejde 
 

REDNINGSBEREDSKAB (58) 

0.58.95 Redningsberedskab 
 1 Drift 
  001 Fælles formål 
  002 Forebyggelse  
  003 Afhjælpende indsats 
  200  Ledelse og administration 
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  006 Kommunale tilskud til frie grundskoler 
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 
 1 Drift 
  001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og 

håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 
  002 Bidrag til staten for elever med svære handicap på efterskoler, 

husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 
  003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov om frie 

kostskoler 
3.22.14  Ungdommens Uddannelsesvejledning 
 1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
 
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 

1 Drift 
 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 

  002 Køb af pladser  
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 

1 Drift 
 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 

  002 Køb af pladser  
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 
 
UNGDOMSUDDANNELSER (30) 

3.30.44 Produktionsskoler 
 1 Drift 
  001 Produktionsskoler 
  002 Grundtilskud til produktionsskoler 
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 
 1 Drift 
  001 Skoleydelse 
  002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige 

undervisningsforløb 
  003 Supplerende tilskud 
  004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler  
  005 Elevløn 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
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3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 
  uddannelsesinstitutioner mv.  
 1 Drift 
  001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i lov 

om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser 
m.v. 

 
 
REGIONAL UDVIKLING VEDR. UDDANNELSE (41) 

3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet 

 
 
FÆLLES FUNKTIONER (45) 

3.45.83 Fælles formål 
 1 Drift 
  001 Fælles formål 
  002 Idræt 
  003 Folkebiblioteker 
  004 Kulturel virksomhed 
  200 Ledelse og administration 
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   103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 
   104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 
   105 Løntilskud under ressourceforløb 
   106 Løntilskud under jobafklaringsforløb 
 2 Statsrefusion 

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

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

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

refusion 
   005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. 

refusion 
   006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. 

refusion 
   007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. 

refusion 
   008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 

pct. refusion 
   009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 

pct. refusion 
   010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 

pct. refusion 
   011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 

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

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

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

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

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

006  Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refu-
sion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik  
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5.68.96 Servicejob 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob) 
 
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 
 1 Drift 
  001 Løn til personer i seniorjob 
  002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs 
 2 Statsrefusion 
  002 Tilskud til kommunale seniorjob 
  003 Berigtigelser vedr. seniorjob 
 
5.68.98 Beskæftigelsesordninger 
 1 Drift 
  001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf.§ 

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

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

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

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

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

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

  010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter 
efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

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

 
  015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats § 75b) 
 
  018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som 

tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
 
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats § 82 

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

101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, 
dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats 

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

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

 008 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
  009 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
  010 Selvejende institutioner 
7.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 
 4 Renter 
  001 Realkreditobligationer 
  002 Kommunekreditobligationer 
  003 Statsobligationer m.v. 
  004 Likvide aktiver udstedt i udlandet 
  005 Investerings- og placeringsforeninger 
  006 Pantebreve 
  007 Aktier og andelsbeviser 
  008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.  
  010 Tilbagebetalte reservefondsandele 
7.58.79 Garantiprovision 
 
TILSKUD OG UDLIGNING (62) 

7.62.80 Udligning og generelle tilskud 
 7 Finansiering 
  001 Kommunal udligning 
  002 Statstilskud til kommuner 
  007 Efterreguleringer   
  010 Udligning af selskabsskat 
7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 
 7 Finansiering 
  001 Udligning vedrørende udlændinge 
  005 Efterreguleringer 
7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne 
 7 Finansiering 
  002 Kommunalt udviklingsbidrag 
7.62.86 Særlige tilskud 
 7 Finansiering 
  001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 
  002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med 

særlige økonomiske vanskeligheder 
  004 Tilskud til ”ø-kommuner”  
  005  Tilskud til Bornholms Kommune vedr. udviklingsopgaver 
  008 Beskæftigelsestilskud 
  010 Efterreguleringer  
  012 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af 

borgere med sociale problemer. 
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 
016 Jobpræmie til kommunale arbejdsgivere. 
017 Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere 
018 Tilskud til omstilling af folkeskolen 
 019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 
020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen 
021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser 
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REFUSION AF KØBSMOMS (65) 

7.65.87 Refusion af købsmoms 
 7 Finansiering 
  002 Refusion af købsmoms 
  003 Udgifter til købsmoms 
  004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 
 
SKATTER (68) 

7.68.90 Kommunal indkomstskat 
 7 Finansiering 
  001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 
  002 Afregning af forskelsbeløb 
  006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 
  010 Afregning af indkomstskatter med andre kommuner 
  015 Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat    
7.68.92 Selskabsskat 
 7 Finansiering 
  001 Afregning af selskabsskat m.v. 
7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster 
 7 Finansiering 
  002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven 
  004 Kommunens andel af skat af dødsboer 
  005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven  
7.68.94 Grundskyld 
 7 Finansiering 
  001 Grundskyld 
  004 Indtægt fra den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysningen af 

beskatningsgrundlaget for grundskylden 
7.68.95 Anden skat på fast ejendom 
 7 Finansiering 
  001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 
  002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 
  003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb 
7.68.96 Øvrige skatter og afgifter 
 7 Finansiering 
  004 Efterbetaling og bøder 
  005 Frigørelsesafgift 
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8 Balanceforskydninger  
 
 
FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 

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

5 Balanceforskydninger 
001 Tilgang  
002 Afgang 

8.22.09 Kommunekreditobligationer 
5 Balanceforskydninger  

001 Tilgang 
002 Afgang 

8.22.10 Statsobligationer m.v. 
5 Balanceforskydninger 

001 Tilgang 
002 Afgang 

8.22.11 Likvide aktiver udstedt i udlandet 
 5 Balanceforskydninger 

001 Tilgang 
002 Afgang 

 
FORSKYDNINGER I TILGODEHAVENDER HOS STATEN (25) 

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

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

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

8.32.20 Pantebreve 
8.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber 
8.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 
8.32.23 Udlån til beboerindskud 
8.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 
  002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger 
  003 Driftsstøttelån 
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FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 

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

modtagere hos forsikrede arbejdsgivere  (§ 27) 
  013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt 
  018 Delpension 
  090 Refusion af offentlige pensioner 
  092 Refusion af børnetilskud 
  093 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 
  094 Refusion af andre familieydelser 
  095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser 

  096  Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrati-
onsgrunduddannelse § 10 

  097 Refusion af ATP-bidrag 
  100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp 
  101 ATP-bidrag sygedagpenge 
  103 ATP-bidrag delpension 
  105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen  
  106 Fleksydelse 
  107 Bidrag vedr. fleksydelse 
  108 Refusion vedr. fleksydelse 
  109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten. 
  110 Betalinger vedrørende pas 
  111 Betalinger vedrørende kørekort 
  112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skatteplig-

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

tepligtig) 
  114 Dagpenge til EØS-borgere 
  115 Gebyr vedrørende grundvandskortlægning 
  116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 
  117 ATP-bidrag til fleksjobansatte 
  118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb 
  119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 
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  2 Statsrefusion 
 
  002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved  
   fraflytning af flygtninge 

 Herunder registreres midlertidig refusion af lejetab og garanti ved  
 fraflytning af flygtninge, jf. almenboliglovens § 62 stk. 3. 

 
 
  003 Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 002 og 093 

Herunder registreres midlertidig refusion af udgifterne i 2016 og 2017 
på gruppering 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge fra-
trukket indtægterne fra gruppering 093 Betaling vedrørende midlertidige 
boliger til flygtninge, jf. integrationslovens § 45 a.  

 
0.25.12 Erhvervsejendomme 
Der henvises til beskrivelsen under funktion 0.25.11. Under funktionen registreres bl.a. 
udgifter og indtægter i forbindelse med industrihuse. 
 
0.25.13 Andre faste ejendomme 
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende ejendomme, som ikke kan 
henføres til funktion 0.25.11 og 0.25.12. 
 
Udgifter og indtægter i forbindelse med ejendomme til konkrete kommunale formål regi-
streres på kontiene vedrørende disse områder. 
 
0.25.15 Byfornyelse  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, herunder i forbindelse med garan-
tier, i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, tidligere lov om byfornyelse og 
boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om privat byfor-
nyelse. 
 
Nedenfor er ”byfornyelse” anvendt som fællesbegreb for ”byfornyelse” og ”sanering”. 
 
Der er autoriseret følgende drifts- og anlægsgrupperinger hertil: 
 
  001 Udgifter til byfornyelse 

Herunder registreres alle udgifter i medfør af lov om byfornyelse og ud-
vikling af byer, tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, tidligere 
lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om privat byfornyelse. 

 
  002 Indtægter vedrørende byfornyelse 

Herunder registreres alle indtægter, jf. lov om byfornyelse og udvikling 
af byer nr. 1234 af 27. december 2003, tidligere lov om byfornyelse og 
boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov 
om privat byfornyelse. 

 
  003 Tilbagekøbsret 

Herunder registreres indtægter og udgifter vedrørende frikøb eller ud-
skydelse af kommunal tilbagekøbsret. 

 
Tillige registreres som udgift tilbagebetaling af statens andel af betaling 
vedrørende frikøb eller udskydelse af kommunal tilbagekøbsret. 
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  004 Refusion af byfornyelsesudgifter 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter til byfornyelse, jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer nr. 
1234 af 27. december 2003, tidligere lov om byfornyelse og boligfor-
bedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om pri-
vat byfornyelse. 
 
Som udgift registreres tilbagebetalinger af statslig refusion. 
 

020 Støtte fra indsatspuljen 
Herunder registreres tilskud fra staten i forbindelse med den særlige 
indsatspulje. 

 
Bortset fra tilskud til personer i medfør af Byfornyelsesloven, der registreres på funktion 
5.57.77, grp. 002, registreres samtlige udgifter og indtægter som anlæg, indtil endeligt 
regnskab for den enkelte plan/beslutning aflægges. 
 
Udgifter og dertil relaterede indtægter (også refusion fra staten) til byfornyelse kan bog-
føres som enten drift eller anlæg. Det gælder for kontering af en indtægt/refusion, at 
den skal følge samme dranstangivelse, som den relaterede udgift.  
 
Låneadgang efter lånebekendtgørelsens regelsæt finder kun anvendelse for udgifter 
registreret på dranst 3 Anlæg.       
 
0.25.17 Anvisningsret 
På denne funktion registreres udgifter til udnyttelse af anvisningsret i private boliger. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger hertil: 
 
  001 Anvisning i private boliger 

   Herunder registreres udgifter til anvisningsret i fremmede ejendomme. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering til refusion: 
 
  001 Anvisning i private boliger 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter i forbindelse med anvisningsret i fremmede ejendomme. 

 
0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af bolig-
byggeri. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
Det skal bemærkes, at lejetab og lejeindtægter i forbindelse med ældreboliger skal re-
gistreres på 5.32.30 Ældreboliger.  
 
  001 Støtte til opførelse af boliger 

Herunder registreres som udgift de kommunale udgifter til drift af alme-
ne boliger. Endvidere registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til 
andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, kommunens andel af ydel-
sesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens 
støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorgani-
sationer, jf. lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger 
mv. 
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  002 Ungdomsboligbidrag 

Herunder registreres udgiften til ungdomsboligbidrag i fremmede ejen-
domme. 

 
  003 Flygtninges fraflytning 

Herunder registreres udgifter vedrørende flygtninges flytning i forbindel-
se med istandsættelse og leje, jf. §§ 70 og 71 i lov om individuel bolig-
støtte og udgifter afholdt efter § 62 i lov om almene boliger. 

 
  004 Lejetab ved fraflytning 

Herunder registreres udgifter til lejetab mv., herunder manglende udlej-
ning vedrørende andre end flygtninges flytning, jf. §§ 70 og 71 i lov om 
individuel boligstøtte og udgifter afholdt efter § 59 i lov om almene boli-
ger. Der modposteres på gruppering 092. 

 

  006 Beboerindskudslån i almene boliger 

Herunder registreres udgifter til beboerindskud i almene boliger, jf. §§ 
70 og 71 i lov om individuel boligstøtte. På funktion 08.32.23. foretages 
bogføring af selve beboerindskudslånet. 

 
  007 Tilskud til andelsboliger 

Herunder registreres kommunens andel af engangstilskuddet til an-
delsboliger opført med tilsagn fra 1. april 2002, jf. lov om almene boliger 
samt støttede private andelsboliger mv. 

 
  008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere 

Herunder registreres udgifter til tilskud til hel eller delvis dækning af flyt-
teudgifter til lejere jf. § 63c i almenboligloven. 

 
  009 Huslejetilskud i friplejeboliger 

Herunder registreres udgifter til husleje i friplejeboliger, jf. § 16 i lov om 
friplejeboliger. Udgifterne vedrører kompensation for forøgede nettobo-
ligudgifter til eksisterende beboere i omdannede friplejeboliger. 

 
010  Beboerindskudslån i friplejeboliger 

Herunder registreres udgifter til beboerindskud i friplejeboliger, jf. §§ 70 
og 71 i lov om individuel boligstøtte. På funktion 08.32.23. foretages 
bogføring af selve beboerindskudslånet. 

 

  011 Beboerindskud i friplejeboliger 

Herunder registreres udgifter til beboerindskud i friplejeboliger, jf. § 19 i 
lov om friplejeboliger. 

 
  012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, ”skæve boli-

ger” 

 Herunder registreres som udgift de kommunale udgifter til etablering og 
drift af skæve Boliger, herunder til social vicevært. 
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  013 Statsstøtte til etablering af nye boligtyper til særligt udsatte grup-

per, ”skæve boliger” 

Herunder registreres som indtægt statstilskud til etablering af skæve 
boliger. 

 
014 Statsstøtte til aflønning af social vicevært i nye boligtyper til sær-

ligt udsatte grupper ”skæve boliger” 
Herunder registreres som indtægt statstilskud til dækning af aflønning 
af social vicevært.        

 
015  Flygtninges fraflytning, tilbagebetalinger 

 
Herunder registreres indtægter som følge af tilbagebetalinger af tidlige-
re udbetalt tilskud vedrørende flygtninges flytning i forbindelse med 
istandsættelse og leje, jf. §§ 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte og 
udgifter afholdt efter § 62 i lov om almene boliger. 

 
016  Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger 

 
Herunder registreres indtægter som følge af tilbagebetalinger af tidlige-
re udbetalt tilskud vedrørende lejetab mv., herunder manglende udlej-
ningudlejning vedrørende andre end flygtninges flytning, flygtninges 
flytning i forbindelse med istandsættelse og leje, jf. §§ 70 og 71 i lov om 
individuelindividuel boligstøtte og udgifter afholdt efter § 59 i lov om al-
mene boliger. Der modposteres på gruppering 092. 
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  092 Lejeindtægt 

Herunder registreres lejeindtægter i egne ejendomme. Beboernes fulde 
huslejebetalinger registreres på gruppering 092. Der anvendes art 7.1. 
Det bemærkes, at der på funktion 8.52.59/9.52.59 foretages en særskilt 
registrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser 
til vedligeholdelse, med modpost på balancekontoen. Saldoen skal 
kunne specificeres efter reglerne i lov om almene boliger mv. og lejelo-
ven. 

 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger til refusion: 
  001 Flygtninges fraflytning 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter i forbindelse med flygtninges fraflytning. 

 
  002 Beboerindskudslån i almene boliger 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter til beboerindskudslån i almene boliger. 

 
  003 Huslejetilskud i friplejeboliger 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter til huslejetilskud i friplejeboliger. 
 

  004 Beboerindskudslån i friplejeboliger 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter til beboerindskudslån i friplejeboliger. 

 
  005 Beboerindskud i friplejeboliger 

 Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter til beboerindskud i friplejeboliger. 

 
Der er på funktionen registreret følgende anlægsgrupperinger:  
  001 Administrationsgebyr 

   Herunder registreres udgifter til administrationsgebyr i egne ejendomme 
 
  002 Servicearealtilskud 

Herunder registreres indtægter i form af tilskud til servicearealindskud i 
alle ejendomme 

 
  003 Udgift til servicearealer 

Herunder registreres udgiften til etablering af servicearealer i alle ejen-
domme. 

 
  005 Tab på garantier vedrørende realkreditlån 

Herunder registreres udgifter til tab på garantier afholdt efter § 127 i lov 
om almene boliger, f.eks. eventuelt tab på garanti for indekslån. 
 

FRITIDSOMRÅDER (28)  

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg 
af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, strandområder og 
kolonihaver. Udgifter afholdt i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af skov-
arealer registreres på funktion 00.38.53.  
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3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter til idrætsfaciliteter, hvis primære 
målgruppe er børn og unge  
 
På funktionen konteres udgifter og indtægter til både idrætsfaciliteter, som ligger i direk-
te tilknytning til én skole samt idrætsfaciliteter for børn og unge, som ikke entydigt kan 
henføres til en bestemt skole. Disse idrætsfaciliteter anvendes primært til idrætsunder-
visning, men kan samtidig fungere som idrætsfaciliteter for børn og unge uden for sko-
lernes åbningstider. Der kan f.eks. være tale om gymnastiksale, boldbaner, klubfacilite-
ter, svømmehaller m.v. 
 
For større idrætsanlæg, stadions og multiarenaer mv. som ikke primært anvendes i 
undervisningsøjemed eller af børn og unge udenfor skolernes åbningstider, men f.eks. 
til eliteidræt sker registreringen fortsat på funktion 0.32.31 Stadion og idrætsanlæg  
 
UNGDOMSUDDANNELSER (30) 

3.30.44 Produktionsskoler 
På denne funktion registreres bl.a. tilskud til uddannelse af specialarbejdere med flere. 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
  001 Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler 

Her registreres kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever 
på produktionsskoler.  

 
  002 Grundtilskud til produktionsskoler 
 
Det bemærkes, at kommunernes bidrag til staten for produktionsskoleelever registreres 
på art 4.6. Betalinger til staten. 
 
Tilskud fra kommuner til skolerne registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.  
 
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører elevers skoleophold i 
forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Lønudgifter til EGU-elever i praktik i kom-
munalt regi registreres på gruppering 005. 

 
Udgifter og indtægter vedrørende vejledning og administration mv. i forbindelse med 
etablering og gennemførelse af EGU-forløb konteres under funktion 3.22.14, Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger til registrering af henholds-
vis skoleydelse og skoleundervisning: 
 
  001 Skoleydelse,  

Her registreres udgifter til skoleydelse, jf. erhvervsgrunduddannelseslo-
vens § 5, stk. 3, der er omfattet af 65 pct. statsrefusion. 
 

  002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til 
særlige undervisningsforløb 
Her registreres undervisningsudgifter efter erhvervsgrunduddannelses-
lovens § 13, stk. 1, 1. pkt., og udgifter til særlige undervisningsforløb på 
statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner efter erhvervsgrundud-
dannelseslovens § 13, stk. 2, der er omfattet af 50 pct. statsrefusion. 
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  003 Supplerende tilskud 
   Her registreres udgifter til supplerende tilskud efter erhvervsgrundud-

dannelseslovens § 13, stk. 1, 2. pkt., der er omfattet af 50 pct. statsre-
fusion. 

 
  004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler 

Her registreres udgifter til undervisning, skoleydelse og supplerende til-
skud for forløb på værkstedsskoler efter erhvervsgrunduddannelseslo-
vens § 3, stk. 3. 

 
  005 Elevløn 

Her registreres lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi. 
 
Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 
  
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
På funktionen konteres udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v., 
der gives i henhold til Lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særli-
ge behov. Alle udgifter, der er forbundet med ungdomsuddannelsen, konteres på funk-
tionen, i det omfang de kan udskilles objektivt. Det er bl.a. udgifter til lærere og pæda-
goger, praktik, befordring, vejledning til praktik og andre vejledningsopgaver der ikke 
konteres under funktion 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning, administration 
på fx uddannelsesinstitutionen og evt. leje af lokaler samt betaling ved køb af tilbud i 
regioner, anden kommune eller særligt tilrettelagte forløb på statsligt finansierede ud-
dannelsesinstitutioner. Indtægter ved mellemkommunal betaling konteres ligeledes på 
funktionen. Fælles udgifter og indtægter mellem ungdomsuddannelsen for unge med 
særlige behov og andre typer af uddannelser m.v. registreres på funktionen for disse 
andre typer af uddannelser m.v. 
 
Det bemærkes, at udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet 
som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra 1. august 2013 registreres på 
funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger, gruppering 018. 
 
FOLKEBIBLIOTEKER (32) 

3.32.50 Folkebiblioteker 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker. Udgifter vedrørende 
skolebiblioteker registreres på 3.22.01 Folkeskoler. Hvor udgifterne ikke meningsfuldt 
kan opdeles mellem folke- og skolebiblioteker sker registrering samlet på én funktion.  
Det bemærkes, at lønudgifter til det administrative personale i centrale biblioteksforvalt-
ninger i lighed med skoleforvaltninger skal registreres på funktion 6.45.51 Sekretariat 
og forvaltninger.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  003  Bøger mv.  

Herunder registreres alle udgifter til indkøb og indbinding af bøger, tids-
skrifter, ugeblade og aviser, der er beregnet til udlån eller til publikums 
benyttelse på stedet.  

 
På grupperingen registreres under art 7.9 også indtægter fra lånerers 
erstatning af bøger og tidsskrifter. Salg af bøger registreres under art 
7.2.
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På funktionen autoriseres desuden følgende driftsgruppering efter Lov nr. 578 af 9. juni 
2006: 
 
  001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov 

om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser 
m.v. 

 
Regional udvikling vedr. uddannelse (41) 

 
3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet 
Her registreres Bornholm Kommunes udgifter til uddannelsesinstitutioner (gymnasier, 
VUC, social- og sundhedsskoler m.v.) i forbindelse med finansiering af lokale udvik-
lingsprojekter og andre typer af projekter med udviklende og uddannelsesfremmende 
sigte på institutionerne.   
 
Fælles funktioner (45) 

Under hovedfunktionen registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan regi-
streres særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 3. 
 
3.45.83. Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan registreres 
særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 3. Det gælder f.eks. for multikultur-
huse eller andre institutioner, der tjener flere kulturelle formål. Der er autoriseret følgen-
de grupperinger: 
 

 001 Fælles formål 
 Her registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan fordeles på 

grupperingerne 002-200, f.eks. husleje, vedligeholdelse, rengøring. Ud-
gifter til f.eks. løn og materialer registreres som udgangspunkt på grup-
peringerne 002-200. 

 
 002 Idræt 

 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende idrætsfaciliteter, der er 
integreret i tværkulturelle institutioner, og som efter de almindelige kon-
teringsregler normalt registreres på funktion 3.22.18 Idrætsfaciliteter for 
børn og unge. 

 
 003 Folkebiblioteker 

 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker, der er 
integreret i tværkulturelle institutioner, og som efter de almindelige kon-
teringsregler normalt registreres på hovedfunktionen, 3.32 Folkebiblio-
teker 

 
 004 Kulturel virksomhed 

 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kulturel virksomhed, 
der er integreret i tværkulturelle institutioner, og som efter de almindeli-
ge konteringsregler normalt registreres på hovedfunktionen, 3.35 Kultu-
rel virksomhed. 

 
 200 Ledelse og administration 

 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledelse og administra-
tion, jf. afsnit 2.4. 
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Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 
 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og beskæftigelsesområdet. 
Hovedkontoen er målgruppeopdelt på følgende måde:  
 
Funktion 5.25.10-5.25.19 Dagtilbud til børn og unge 
Funktion 5.28.20-5.28.24 Tilbud til børn og unge med særlige behov 
Funktion 5.32.31-5.32.37 Tilbud til ældre og handicappede 
Funktion 5.35.40 Rådgivning 
Funktion 5.38.42-5.38.59 Tilbud til voksne med særlige behov 
Funktion 5.46.60-5.46.65 Tilbud til udlændinge 
Funktion 5.48.67-5.68.98 Beskæftigelse, overførsler m.v. 
Funktion 5.72.99 Øvrige sociale formål 
 
Det bemærkes, at kommunale sundhedsudgifter registreres under hovedkonto 4.  
 
Det skal yderligere bemærkes, at der for relevante ydelser, skal foretages personbofø-
ring, jf. bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revi-
sion på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesmini-
steriets, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Under-
visning og Ligestillings ressortområder. 
 
Reglerne for personbogføring omfatter ydelser, herunder serviceydelser, og tilskud til 
en person eller familie efter de love, der er omfattet af ovennævnte bekendtgørelse. 
Ydelser og tilskud omfattet af bekendtgørelsens § 51 er dog undtaget disse regler. 
 
Med personbogføring forstås, at der i tilknytning til en udgift enten i økonomisystemet, i 
fagsystemer eller dokumenteret på anden måde fremgår følgende oplysninger: 

 Registrering af personens CPR-nummer 
 Registrering af ydelse- og tilskudsart (kontonummer eller registrering af anden 

angivelse af den tilkendte ydelse eller tilskud) 
 Registrering af beløb 
 Registrering af dato for udbetaling af ydelser og tilskud 

 
Administrationsudgifter 

Udgifter til den centrale administration under sociale opgaver og beskæftigelse registre-
res på hovedkonto 6. Udgifter til den administration, der finder sted på og vedrører insti-
tutionerne under sociale opgaver og beskæftigelse, registreres derimod på funktionerne 
under hovedkonto 5. 
 
Vedrørende administration, der foregår på en institution, men vedrører flere institutioner 
eller aktiviteter, henvises til konteringsreglerne til hovedkonto 6. 
 
Ifølge bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud 
efter serviceloven) skal kommunalbestyrelsen fastsætte takster for de i § 1 nævnte 
kommunale tilbud.. Takstberegningen skal ske med udgangspunkt i alle tilbuddets gen-
nemsnitlige, langsigtede omkostninger, herunder også indirekte centrale omkostninger 
til ledelse og administration, der konteres på hovedkon- 
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afholdes af udførerkommunen.    
 
Dog registreres mellemkommunale betalinger for børn i særlige daginstitutioner på 
funktion 5.28.25. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen: 
 

001 Sprogvurdering for børn i førskolealderen (§ 11, stk. 1 og 2) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprog-
vurdering af børn, efter dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 2 

 
002 Sprogstimulering for børn, der ikke er optaget i et dagtilbud (§ 11, 

stk. 3, for så vidt børn, der ikke er optaget i dagtilbud og § 11, stk. 
4) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprog-
stimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 
11, stk. 3 for så vidt børn, der ikke er optaget i dagtilbud, og § 11, stk. 
4) 

 
017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1, nr. 1, 63, stk. 1, nr. 1, og 76, stk. 2, i 

dagtilbudsloven) 
 

 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudslo-
ven) 

 
 019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (§ 86 i dag-

tilbudsloven) 
  
 200  Ledelse og administration 

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 
 
5.25.11 Dagpleje 
På denne funktion registreres lønudgifter vedrørende den kommunale dagpleje, jf. § 21, 
stk. 2, i dagtilbudsloven. Udgifter vedrørende tilsynet med dagplejen samt indkøb af 
udstyr, legetøj, medicin m.v. til dagpleje registreres ligeledes på funktion 5.25.11. Til-
skud til privat dagpleje, jf. § 21, stk. 3, i dagtilbudsloven, kontores på funktion 5.25.19. 
 
Der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering af løn til dagplejere, forældrebetaling 
inklusive tilskud (dvs. søskendetilskud og fripladstilskud) samt til friplads. Udgiften til 
søskendetilskud registreres på 5.25.10. Forældrebetaling og tilskud til nedsættelse af 
forældrebetalingen for børn i privat dagpleje registreres på funktion 5.25.19. 
 
Vedrørende registrering af forældrebetaling og friplads, jf. §§ 31-34 og 41-43 i dagtil-
budsloven, samt kommunens udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led 
i et døgnophold efter § 55 lov om social service, henvises til konteringsreglerne for 
funktion 5.25.13-5.25.14. 
 
Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering 200 til Ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4. 
 
5.25.13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af 

følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 
5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 
5.25.15 Fritidshjem 
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
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Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelovens § 

99) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktper-
sonordninger for sindslidende jf. § 99 i serviceloven.   

   

  003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (service-
lovens §§ 45 og 97) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til perso-
ner, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. §§ 45 og 97 i serviceloven.  
 
Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse 
til unge mellem 12 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. § 45 i ser-
viceloven. 
 

  004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kontaktpersonordning 
til personer, som er døvblinde, jf. § 98 i serviceloven. 
 

005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjem-
løse (servicelovens § 99) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktper-
sonordninger for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse jf. § 99 i ser-
viceloven. 

 
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse 
til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer, jf. § 103, stk. 1 og 2, i serviceloven.  
 
Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til beskyttet beskæftigelse efter § 103, jf. § 105, 
stk. 2, i serviceloven og § 2 i ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til 
befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud 
og i aktivitets- og samværstilbud”, registreres på art 4.0. 
 
På funktionen er der autoriserede driftsgrupperinger til registrering af udgifter til 
beskyttet beskæftigelse for de forskellige typer af brugere af tilbuddet. Det er 
henholdsvis personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og 
personer med særlige sociale problemer, herunder personer i stofmisbrugsbehandlig.  
 
Ligeledes er der autoriserede driftsgrupperinger til registrering af udgifter til aflønning 
under beskyttet beskæftigelse, jf. § 105 i serviceloven og § 1 i ”Bekendtgørelse om 
aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt 
tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud” fordelt på personer 
med nedsat betydelig fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige 
sociale problemer. Aflønningen registreres på art 5.2. 
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  013 Sygedagpenge 
Her registreres udgifter til sygedagpenge efter lov om sygedagpenge. 
 
Det bemærkes, at udgifter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. de-
cember 2015 (før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgruppe-
ringer under denne funktion. 

 
  014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 

Her registreres 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. 
 
Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 
vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registre-
res på en afløbsgruppering under denne funktion. 

 

  090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 

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

Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2:  
   
  002 Refusion af regresindtægter (grp. 90) og af afløb af sygedagpenge 

(grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion 
Her registreres refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion. 
Her registreres ligeledes refusion med 50 pct. af regresindtægter vedrø-
rende sygedagpenge. 

 
  003 Berigtigelser 
   
  005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedag-

pengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sy-
gedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion 

    Her registreres refusion af afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. 
sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud. 

 
    Her registreres ligeledes refusion med 50 pct. af udgifter til hjælpemidler 

til sygedagpengemodtagere og refusion med 50 pct. af udgifter til befor-
dringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere. 

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

 Her registreres refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion. 
 
  010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 80 pct. refu-
sion i de første 4 uger med ydelser. 
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  016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 
refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres afløbsudgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2016 til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, 
der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Afløbsudgifter vedrøren-
de særlig støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddan-
nelseshjælp registreres her. Afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 til 
personer, som ikke modtager uddannelseshjælp efter § 23 eller kon-
tanthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering. 

 
Afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 vedr. perioden før 1. januar 
2016 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller særlig 
uddannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under for-
revalidering eller revalidering eller integrationsydelse under revalidering 
og forrevalidering og til aktiverede integrationsydelsesmodtagere, kon-
tanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10 og 
11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsydelsesmod-
tagere omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, kon-
teres under funktion 5.57.75, gruppering 004, hvor der gives 50 pct. i 
statsrefusion til udgifterne, eller under funktion 5.57.75, gruppering 005, 
hvor der gives 30 pct. statsrefusion af udgifterne. 

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

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

lov om aktiv socialpolitik) 

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

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

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

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

 
Endvidere registreres afløbsudgifterne vedr. perioden før 1. januar 
2016 til personer under 30 år, som har en dokumenteret psykisk lidel-
se, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, ved-
varende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaf-
fektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionel 
ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, som ikke er forsørgere 
og som ikke bor hos en eller begge forældre, jf. § 25, stk. 3, nr. 5. 
 
Endvidere registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 
til kontanthjælp til gravide kvinder, som har passeret 12. svanger-
skabsuge, jf. § 25, stk. 3, nr. 3, i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a vedr. perioden før 1. januar 
2016 til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. 

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

Her registreres de kommunale udgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til kontanthjælp og engangshjælp til personer i tilbud efter kapitel 
10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, øvrig 
vejledning og opkvalificering i form af kontanthjælp, engangshjælp og 
nedsat kontanthjælp efter § 39 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 38, stk. 
2, og 45, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Endvidere registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til 
aktivitetstillæg til personer med en erhvervskompetencegivende ud-
dannelse, der er under 30 år og visiteret som aktivitetsparate. 
 
Der ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Endelig skal afløb af forsørgelsesudgifterne vedr. perioden fra 1. febru-
ar 2007 til 31. december 2015 til personer i tilbud efter kapitel 10, jf. § 
32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (øvrig vejled-
ning og opkvalificering), som er under 30 år, og som har en dokumen-
teret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk 
sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk 
tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psy-
kose og emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, jf. § 
25, stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om aktiv social politik, registreres her. 
 
Det bemærkes, at kontanthjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.57.73. 

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

refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51)  

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

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

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

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

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

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

 
Det bemærkes, at kontanthjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.57.73. 
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Ikke alle udgifter til fleksløntilskud og tilskud til selvstændig virksomhed er omfattet af 
refusionsomlægningen. Udgifter til personer visiteret til fleksjobordningen før 01-01-
2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er 
visiteret til fleksjobordningen i perioden 01-01-2013 til 01-07-2014, udelukkende er om-
fattet af refusionsomlægningen såfremt, de (jf. § 30, stk. 3, i Lov om kommunernes 
finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og 
arbejdsløshedskasserne):  
 

1.   bliver ansat i et fleksjob efter 01-07-2014  
2.   bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 01-07-2014  
3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed  

Udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 01-07-2014, er omfattet af refu-
sionsomlægningen. Alle udgifter vedr. perioden fra og med 1. januar 2014 til løntilskud 
vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats er ligeledes omfattet af refusionsomlægningen 
 
Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 
2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen 
har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjob-
ordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende 
igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen. 
 
I konteringen af udgifterne til og tilbagebetalingerne af fleksløntilskud og tilskud til selv-
stændigt erhvervsdrivende er det afgørende, om de afholdte udgifter er omfattet af re-
fusionsomlægningen. I vejledningsteksten under grupperingerne til registrering af fleks-
løntilskud og tilskud til selvstændig virksomhed, fremgår det om grupperingen er til re-
gistrering af udgifter omfattet af refusionsreglerne før eller efter refusionsomlægningen. 
 
Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til 
personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, ifølge lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) registreres under de kommunale virksomhe-
der, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsfø-
res endvidere løntilskuddet. 
 
Der er på funktion 5.58.81 autoriserede driftsgrupperinger, som er gennemgået i det 
følgende. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

 008  Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgrup-
pen § 2, nr. 6, ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidli-
gere skånejob) med 50 pct. refusion (jf. § 63 og § 64, stk. 6, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

Her registreres udgifter til løntilskud til personer i målgruppen § 2, nr. 6, 
ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der modtager social pen-
sion, og som er ansat i en løntilskudsstilling (tidligere skånejob), hvortil 
staten yder 50 pct. refusion, jf. § 51 og §§ 63 og 64, stk. 6.  
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Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, der modta-
ger social pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 454 af 10. juni 
1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen indtil op-
hør af stillingen, jf. § 114 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. i 
statsrefusion til udgifterne. 

 
009  Afløb af løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillin-

ger i målgruppe § 2, nr. 8, med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (§ 63 og § 64, stk. 7, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats). 

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løntil-
skud til handicappede personer, jf. § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse. Løn-
tilskuddet opgøres efter § 63, jf. § 64, stk. 7. 
 
Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedr. personer med handicap, 
som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse vedr. perioden fra og 
med 1. januar 2016 registreres på gruppering 115. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til løntilskuddet. 
 

  012  Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillin-
ger i målgruppen § 2, nr. 6 (tidligere skånejob), og handicappede 
personer i målgruppe § 2, nr. 8, efter §§ 74, 76-77, 82 stk. 4, og 99 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Her registreres udgifter til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og 
hjælp til kortvarige kurser for personer, der er ansat i fleksjob eller som 
skal ansættes i fleksjob, når hjælpen har afgørende betydning for, at 
den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob, jf. § 74.  

 
Endvidere registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler) for 
personer i målgruppen efter § 2, nr. 6 (tidligere skånejob), samt udgifter 
efter § 99 ved ansættelse af personer i løntilskudsstillinger i målgrup-
pen § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-
job). 

 
Desuden registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler) for per-
soner med handicap efter § 2, nr. 8, som ikke er medlem af en arbejds-
løshedskasse, samt udgifter efter § 99 ved ansættelse af personer med 
handicap, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, i ustøttet 
beskæftigelse.  
 
Endelig registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, 
til personer i fleksjob, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion. 
 

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

 Her registreres alle udgifter til løntilskud til personer i fleksjob på den 
gamle fleksjobordning (§ 71 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 
Dvs. løntilskud til personer i fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013. 
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Desuden registreres udgifter vedrørende tilskud til lønnen til selvstæn-
digt erhvervsdrivende på den gamle fleksjobordning (§ 75 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats). 
 

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

   Her registreres indtægter vedrørende tilbagebetalinger på løntilskud fra 
gruppering 013.  

 
   Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusi-

onsomlægningen registreres indtægter fra tilbagebetaling under den re-
levante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalings-
gruppering. 
 

  094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstil-
linger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats (tidligere skånejob) (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats) 

   Her registreres indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i
  løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats (tidligere skånejob). Indtægterne vedrører betalinger på 
løntilskud fra gruppering 008. 

 
  095  Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede perso-

ner i målgruppe § 2, nr. 8, ydet med 50 pct. refusion jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 111 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats) 

Her registreres indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. perioden før 
1. januar 2016 til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 8, 
jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats handicappede med 50 pct. i 
statsrefusion. Indtægterne vedrører betalinger på løntilskud fra gruppe-
ring 5.58.81 gruppering 009. 
 
Det bemærkes, at tilbagebetalig af løntilskud vedr. perioden fra og med 
1. januar 2016 registreres under gruppering 115, og ikke på en særskilt 
tilbagebetalingsgruppering. 
 

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

Her registreres udgifter til løntilskud til handicappede personer, der 
vedrører ydelsesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der gives 50 pct. i 
statsrefusion 
 

  098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer i fleksjob 
og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, og han-
dicappede personer, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats.  

Det er tilbagebetalinger vedr. gruppering 012 Driftsudgifter til personer i 
fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, (tidlige-
re skånejob), samt handicappede personer i målgruppen § 2, nr. 8. Det 
drejer sig primært om uretmæssigt modtagne driftsudgifter, der tilbage-
betales til kommunen.  
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  111   Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

Her registreres fra 1. januar 2013 udgifter til fleksløntilskud til personer 
med 65 pct. refusion (jf. § 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 
Dvs. udgifter til fleksløntilskud som vedrør personer visiteret til fleksjob-
ordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mellem 1. januar 2013 og 
30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye refusionsregler jf. § 30, 
stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydel-
ser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-
kasserne (refusionsomlægningen). 
  
Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen 
før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlæg-
ningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at 
borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkom-
mende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver 
visiteret ind i fleksjobordningen. 
 
Udgifter omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansie-
ring af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling 
Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen) registre-
res på gruppering 116.  
 

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

Her registreres udgifter til tilskud med 65 pct. refusion til selvstændigt 
erhvervsdrivende tilkendt fra 1. januar 2013, som på grund af varige 
begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde be-
skæftigelsen i den selvstændige virksomhed (jf. § 70 g i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats). 

Her registreres således udgifter til tilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende, som vedrør personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 
2013 eller i perioden mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke 
er overgået til de nye refusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kom-
munernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommu-
nerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsom-
lægningen).  

Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen 
før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlæg-
ningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at 
borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkom-
mende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver 
visiteret ind i fleksjobordningen. 
 
Udgifter omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansie-
ring af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling 
Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen) registre-
res på gruppering 117. 
 

 113  Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 
65 pct. refusion 

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt fleksløntilskud til personer i 
fleksjob med 65 pct., jf. § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. 
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 114   Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende ydet 
med 65 pct. refusion 

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt tilskud til selvstændigt er-
hvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats og § 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 22 af 17. januar 
2013 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejds-
evne. 

 

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

   Her registreres udgifter til løntilskud vedr. personer med handicap i 
målgruppen § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ik-
ke er medlem af en arbejdsløshedskasse.  
 

   Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedr. personer med handicap, 
som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, vedr. perioden før 1. 
januar 2016 (før refusionsomlægningen) registreres på gruppering 009. 

 
  116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om 

kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 
kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 
§ 30, stk. 2 og 3 

   Her registreres udgifter til fleksløntilskud (§ 70 f i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats) omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommuner-
nes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, 
udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. 

 
   Desuden registreres indtægter fra tilbagebetalinger.  
    
   Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen 

før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlæg-
ningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at 
borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkom-
mende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver 
visiteret ind i fleksjobordningen. 

 
   Det bemærkes, at udgifter til fleksløntilskud, som ikke er omfattet af § 

30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige 
ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløs-
hedskasserne, registreres på gruppering 111. 

 
  117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov 

om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt 
af kommunerne, Udbetaling  Danmark og arbejdsløshedskasser-
ne, jf. § 30, stk. 2 og 3 

   Her registreres udgifter til fleksløntilskud til selvstændige (§ 70 g i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats) omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov 
om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 
kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. 
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   Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen 

før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlæg-
ningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at 
borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkom-
mende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver 
visiteret ind i fleksjobordningen.  

    
   Det bemærkes, at udgifter til fleksløntilskud til selvstændige, som ikke 

er omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af 
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark 
og arbejdsløshedskasserne, registreres på gruppering 112. 

 
  118 Fleksbidrag fra staten 
   Her registreres indtægter fra fleksbidrag fra staten omfattet af § 7 i lov 

om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 
kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. 

 
Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  003 Berigtigelser 

  005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 
012, minus grp. 94, 95, 96 og 98) 

 

  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicap-
pede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 
65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114) 

 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i 
målgruppen § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på grp. 
115 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser. 

 
  010 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 

2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 40 pct. refu-
sion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i 
målgruppen § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på grp. 
115 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 
  011 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 

2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 30 pct. refu-
sion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i 
målgruppen § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på grp. 
115 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 
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  012 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 

2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 20 pct. refu-
sion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i 
målgruppen § 2 nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på grp. 
115 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 

 
  013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 

pct. refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 
116 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.  

    
  014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 

pct. refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 
116 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

    
  015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 

pct. refusion  
Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 
116 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 

    
  016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 

pct. refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 
116 med 20 pct. refusion fra den 53. med ydelser. 

 
  017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende på grp. 117 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.  

 
  018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende på grp. 117 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med 
ydelser. 

 
  019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. 

refusion  
Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende på grp. 117 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med 
ydelser. 

 
  020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende på grp. 117 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 
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5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 
På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, 
der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter hhv. kapitel 12 a og 
12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det omfatter personer, der modtager res-
sourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, dvs. 
målgrupperne 11 og 14 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, førtidspensionister 
under 40 år, der er visiteret til ressourceforløb, og førtidspensionister over 40 år, der 
deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter-
ne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatser-
ne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 
og 20 pct. fra uge 53. 
 
Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale 
om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgiften registreres derfor 
samlet.  
 
Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 
under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbeta-
lingsgruppering. 
 
På funktionen registreres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløbsydelse til personer 
enten i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb efter kapitel 6 a og b i lov om aktiv so-
cialpolitik. Førtidspensionister under 40 år, der visiteres til et ressourceforløb, eller over 
40 år der deltager i aktive tilbud, skal dog fortsætte på førtidspension/skånejob, og ud-
gifter til førtidspension/skånejob skal ikke registreres her, selv om de deltager i ressour-
ceforløb/aktive tilbud. 
 
På funktionen registreres udgifterne til aktivering i tilbud efter kapitel 10-12 samt følge-
udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til personer i ressourceforløb eller 
jobafklaringsforløb, herunder også vedrørende førtidspensionister i ressourcefor-
løb/aktive tilbud efter kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
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 018 på funktion 5.68.98. 
 
På funktionen registreres derfor også udgifter til løntilskud vedrørende målgruppe § 2, 
nr. 11 og 14. Også ved kommunale løntilskudsjobs til disse personer er det alene udgif-
ten til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften registreres under de 
kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor personerne er ansat; på 
de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet.    
 
Udgifter til mentorfunktionen i forbindelse med ressourceforløb eller jobafklaringsforløb 
registreres fra 2014 på denne funktion. 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen: 
 
  001 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden 

før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv 

   Her registreres afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til 
personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke er i tilbud, eller som er i 
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   tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering), i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder 30 pct. refusion af 
kommunens udgifter. 

   Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til ressourceforløbs-
ydelse til personer, der er i tilbud i virksomhedspraktik eller i tilbud efter 
§ 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats skal registreres på gruppering 002. 

   Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse vedr. perioden fra og med 1. 
januar 2016 registreres på gruppering 103. 

 

  002  Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. 
refusion, aktiv 

    Her registreres afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til 
personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud i virksomhedspraktik 
efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannel-
se), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres endvidere 
forsørgelsesudgifter til ressourceforløbsydelse til personer omfattet af 
integrationsprogrammet efter kapitel 4 i integrationsloven, uanset, om 
personerne er passive eller i et aktivt tilbud. Staten yder 50 pct. refusi-
on af kommunens udgifter. 

   Afløb af udgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til ressourceforløbs-
ydelse til personer, der er i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, (øvrig vejled-
ning og opkvalificering) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller 
som er passive, skal registreres på 001. 

   Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse vedr. perioden fra og med 1. 
januar 2016 registreres på gruppering 103. 

 

  003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusi-
on ressourceforløbsydelse  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 
modtager ressourceforløbsydelse efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
(målgruppe 11 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).  

   Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan 
nævnes AMU-kurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt 
korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Staten yder 
50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Grupperingen anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse efter 
"lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som til-
bud efter kap. 10 i LAB, jf. § 40, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskud-
dannelse kan gives som aktiveringstilbud efter LAB for personer, der 
har afsluttet det 3-årige integrationsprogram. Såfremt det skønnes, at 
personerne har behov for det, kan kommunen tilbyde undervisning i 
dansk eller i dansk samfundsforståelse/ medborgerskab. Kommunen 
kan tilrettelægge dette som en integreret del af et danskuddannelses-
forløb efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. 
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   Grupperingen anvendes endvidere til driftsudgifter, hvis danskuddan-

nelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt 
i § 40 i bekendtgørelsen (det kunne være efter de forberedende ud-
dannelser, der er omtalt i § 40, stk. 2). Eller jobcentret kan give tilbud 
om danskuddannelse som et hf-kursus, så det også er omfattet af BAB 
§ 40, stk. 2, om forberedende uddannelser. 

   Grupperingen anvendes kun til at afholde driftsudgifter for personer, 
der er i ressourceforløb. 

  004  Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 
50 pct. refusion ressourceforløbsydelse 

   Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-
cering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 68 i lov om aktiv 
socialpolitik (målgruppe 11 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats). 

   Øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats kan bl.a. være særligt tilrettelagte projekter 
eller uddannelses- og vejledningsforløb, herunder med praktik i uddan-
nelsesforløbet og danskundervisning m.v. Som eksempler på uddan-
nelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet 
til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse 
af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig 
grunduddannelse (EGU). Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for un-
ge med særlige behov) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats registreres ikke på denne gruppering men på gruppering 
018 på funktion 5.68.98. 

   Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 
kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering af personer i ressourceforløb 
samt administration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

   Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Udgifter til undervisningsmaterialer skal registreres på 006. 

   Driftsudgifter til ressourceforløb og aktive tilbud til førtidspensionister 
registreres på 005. 

   Denne gruppering anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse, 
hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som 
ikke falder ind under § 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelses-
indsats. 

 005  Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejled-
ning og opkvalificering 50 pct. refusion/aktive tilbud 

   Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-
cering efter § 32, stk. 1, nr. 2, jf. § 32, stk. 2, i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats til førtidspensionister under 40 år, der er visiteret til et 
ressourceforløb efter § 68 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

   Der kan også registreres driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifice-
ring til førtidspensionister over 40 år, idet de efter § 32, stk. 2, kan få 
tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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   Øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats kan bl.a. være særligt tilrettelagte projekter 
eller uddannelses- og vejledningsforløb, herunder med praktik i uddan-
nelsesforløbet og danskundervisning m.v. Som eksempler på uddan-
nelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet 
til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse 
af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig 
grunduddannelse (EGU). Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for un-
ge med særlige behov) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats registreres ikke på denne gruppering men på gruppering 
018 på funktion 5.68.98. 

   Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 
kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering af personer i ressourceforløb 
samt administration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

   Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Udgifter til undervisningsmaterialer skal registreres på 006. 

   Grupperingen vedrører kun driftsudgifter til ressourceforløb og aktive 
tilbud til førtidspensionister. Driftsudgifter til ressourceforløb til perso-
ner, der modtager ressourceforløbsydelse, registreres på 003 eller 004. 

 

 006  Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbs-
ydelse  

    Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre ar-
bejdspladsindretninger efter §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats) til personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapi-
tel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (ressourceforløbsydel-
sesmodtagere og førtidspensionister under 40 år i ressourceforløb), og 
som er i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 

   Her registreres også udgifter til hjælpemidler til førtidspensionister over 
40 år i aktive tilbud efter kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats.  

   Ud over ovenfor nævnte hjælpemidler så kan personer, der modtager 
ressourceforløbsydelse, få støtte til særlige udgifter, der er en nødven-
dig følge af uddannelse eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, jf. § 76, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

    Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter. 

   Tilskud til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats til førtidspensionister i skånejob skal registreres på funktion 
5.58.81. gruppering 012 

   Tilskud til personlig assistance efter § 76, stk. 4, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats til personer, der modtager ressourceforløbsydelse, 
registreres på funktion 5.68.91. gruppering 007 Personlig assistance til 
handicappede i erhverv eller gruppering 008 Personlig assistance til 
handicappede under efter- og videreuddannelse. 
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 007  Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbs-

ydelse 

   Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
befordringsgodtgørelse efter § 82 til personer, der er visiteret til et res-
sourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Førtidspensionister kan ikke få befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

 008 Ressourceforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion 

   Grupperingen anvendes til afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til løntilskud efter § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 11 i § 2 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats). Løntilskud ydes i forbindelse med ansættelse 
hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder 50 pct. refusion af 
kommunens udgifter. 

     Udgifter til løntilskud til skånejob til førtidspensionister registreres fort-
sat på funktion 5.58.81. gruppering 008 Løntilskud til personer i løntil-
skudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats (tidligere skånejob). 

   Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer i ressourceforløb vedr. 
perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 105. 

 

 009  Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f  

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller til-
bud, ordinær uddannelse.  
 
Udgiften dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på 
en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent, 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct., jf. § 120, stk. 2. 
 
Udgifter til mentorfunktion efter LAB § 31 e, stk. 2, 2. punktum, konte-
res på gruppering 010.  
 
I 2013 konteres udgifter til mentorstøtte for personer i ressourceforløb 
på funktion 5.68.98. 

 

 010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. 
refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 
e, stk. 2, 2. punktum) 

 Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller til-
bud, ordinær uddannelse. 
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På denne gruppering registreres mentorudgifter tildelt efter LAB § 31 e, 
stk. 2, 2. punktum (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion 
for flere personer). 
 
Udgifterne dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller 
på en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct., jf. § 120, stk. 2. 
 
 
I 2013 konteres udgifter til mentorstøtte for personer i ressourceforløb 
på funktion 5.68.98.  

 

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

    Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere. Staten yder 
50 pct. refusion af kommunens udgifter. Førtidspensionister kan ikke få 
godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

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

    Her registreres afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til 
personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som enten ikke er i tilbud eller 
som er i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering), 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder 30 pct. refusion af 
kommunens udgifter. 

   Udgifter til ressourceforløbsydelser til personer i jobafklaringsforløb, der 
er i tilbud i virksomhedspraktik eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordi-
nære uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal regi-
streres i gruppering 013. 

   Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafkla-
ringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
gruppering 104. 

 

 013  Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. 
refusion, aktiv 

    Her registreres afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til 
personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud i virksomheds-
praktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær ud-
dannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres 
endvidere afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til ressourceforløbsydelse til personer omfattet af integrationspro-
grammet efter kapitel 4 i integrationsloven, uanset, om personerne er 
passive eller i et aktivt tilbud.  
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   Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Afløb af udgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til ressourceforløbs-
ydelse til personer, der er i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejled-
ning og opkvalificering), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller 
som er passive, skal registreres på gruppering 012. 

   Afløb af udgifter til delvist raskmeldte under jobafklaringsforløb, jf. § 
103 b, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik registreres her.  

   Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafkla-
ringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
gruppering 104. 

 

 014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. 
refusion  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 
modtager ressourceforløbsydelse efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik 
(målgruppe 14 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).  

   Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan 
nævnes AMU-kurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt 
korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Staten yder 
50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Grupperingen anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse efter 
"lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som til-
bud efter kap. 10 i LAB, jf. § 40, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskud-
dannelse kan gives som aktiveringstilbud efter LAB for personer, der 
har afsluttet det 3-årige integrationsprogram. Såfremt det skønnes, at 
 personerne har behov for det, kan kommunen tilbyde undervisning i 
dansk eller i dansk samfundsforståelse/ medborgerskab. Kommunen 
kan tilrettelægge dette som en integreret del af et danskuddannelses-
forløb efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. 

   Grupperingen anvendes endvidere til driftsudgifter, hvis danskuddan-
nelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt 
i § 40 i bekendtgørelsen (det kunne være efter de forberedende ud-
dannelser, der er omtalt i § 40, stk. 2). Eller jobcentret kan give tilbud 
om danskuddannelse som et hf-kursus, så det også er omfattet af BAB 
§ 40, stk. 2, om forberedende uddannelser. 

   Grupperingen anvendes kun til at afholde driftsudgifter for personer, 
der er i jobafklaring. 

 

  015  Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalifice-
ring 50 pct. refusion 

   Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-
cering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der modtager ressourceforløbsydelse i et jobafklaringsforløb 
§ 69 j i lov om aktiv socialpolitik (målgruppe 14 i § 2 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats). 
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   Øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats kan bl.a. være særligt tilrettelagte projekter 
eller uddannelses- og vejledningsforløb, herunder med praktik i uddan-
nelsesforløbet og danskundervisning m.v. Som eksempler på uddan-
nelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet 
til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse 
af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig 
grunduddannelse (EGU). Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for un-
ge med særlige behov) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats registreres ikke på denne gruppering men på gruppering 
018 på funktion 5.68.98. 

   Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 
kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering af personer i jobafklaringsforløb 
samt administration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

   Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Udgifter til undervisningsmaterialer skal registreres på gruppering 016. 

   Denne gruppering anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse, 
hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som 
ikke falder ind under § 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelses-
indsats. 

 016  Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion  

    Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre ar-
bejdspladsindretninger efter §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats) til personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter 
kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og som er i tilbud 
efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

    Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter. 

 017  Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion 

   Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
befordringsgodtgørelse efter § 82 til personer, der er visiteret til et job-
afklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

 018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f  

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i jobafklaringsforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller 
tilbud, ordinær uddannelse.  
 
Udgiften dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på 
en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent, 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct., jf. § 120, stk. 2. 
 
Udgifter til mentorfunktion efter LAB § 31 e, stk. 2, 2. punktum, konte-
res på gruppering 010. 
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 019 Jobafklaringsforløb, mentor for flere personer med 50 pct. refusi-

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

 Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i jobafklaringsforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller 
tilbud.  
 
På denne gruppering registreres mentorudgifter tildelt efter LAB § 31 e, 
stk. 2, 2. punktum, (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion 
for flere personer). 
 
Udgifterne dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller 
på en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct., jf. § 120, stk. 2. 
 
 

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

    Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafkla-
ringsforløb. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter.  

 

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

    Her registreres indtægter vedr. perioden før 1. januar 2016 fra tilbage-
betaling efter § 69 i i lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgifter ef-
ter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til perso-
ner, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke er i tilbud, eller som er i tilbud 
efter § 32, stk.1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering) i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 

Det bemærkes, at tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse under res-
sourceforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres un-
der gruppering 103, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 

 

 092  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 50 pct. 
refusion   

   Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af ressourceforløb med 50 
pct. refusion efter § 69 i i lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgif-
ter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til 
personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud i virksomhedspraktik 
efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannel-
se), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.   
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 093  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 

vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 

    Her registreres indtægter vedr. perioden før 1. januar 2016 fra tilbage-
betaling efter § 69 i i lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgifter ef-
ter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til perso-
ner, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke er i tilbud, eller som er i tilbud 
efter § 32, stk.1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering), i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 

Det bemærkes, at tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse under job-
afklaringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 
under gruppering 104, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppe-
ring. 

 

 094  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 50 
pct. refusion   

   Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse i 
forbindelse med jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion efter § 69 i i 
lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 69 j i lov om ak-
tiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til 
et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, og som er i tilbud i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i 
tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats.   

 

 101 Jobafklaringsforløb, afløb af løntilskud med 50 pct. refusion 

   Grupperingen anvendes fra d.1. juli 2014 til 1. januar 2016 afløbsudgif-
ter til løntilskud efter § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 14 i § 2 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats). Løntilskud ydes i forbindelse med ansættelse 
hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder 50 pct. refusion af 
kommunens udgifter.  

   Det bemærkes, at løntilskud til personer i jobafklaringsforløb vedr. peri-
oden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 106. 

 

 102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger 
uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik 

   Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til res-
sourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb efter 52 uger reg-
net fra den første sygedag i det aktuelle sygefravær og ansættelsesfor-
hold, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 103 
b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik. 

   Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafkla-
ringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
gruppering 104. 
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 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 
    Her registreres forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpoli-

tik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressour-
ceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Det bemærkes, at udgifter til ressourceforløbsydelse til personer i res-
sourceforløb vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægnin-
gen) registreres på afløbsgrupperinger under denne funktion. 

 
 
 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 
    Her registreres forsørgelsesudgifter efter § 69 j i lov om aktiv socialpoli-

tik til ressourceforløbsydelse til personer, der er overgået til et jobafkla-
ringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
Det bemærkes, at udgifter til ressourceforløbsydelse til personer i job-
afklaringsforløb vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlæg-
ningen) registreres på afløbsgrupperinger under denne funktion. 

 
 105 Løntilskud under ressourceforløb 
    Grupperingen anvendes til udgifter til løntilskud efter § 51 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er visiteret til et ressource-
forløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (mål-
gruppe i § 2 nr. 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Løntilskud 
ydes i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejds-
giver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

 
    Udgifter til løntilskud til skånejob til førtidspensionister registreres fort-

sat på funktion 5.58.81. gruppering 008 Løntilskud til personer i løntil-
skudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats (tidligere skånejob). 
 
Det bemærkes, at udgifter til løntilskud til personer i ressourceforløb 
vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registre-
res på en afløbsgruppering under denne funktion. 
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 106 Løntilskud under jobafklaringsforløb 
   Grupperingen anvendes til udgifter til løntilskud efter § 51 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der har ret til et jobafklarings-
forløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (mål-
gruppe i § 2 nr. 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Løntilskud 
ydes i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejds-
giver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

Det bemærkes, at udgifter til løntilskud til personer i jobafklaringsforløb 
vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registre-
res på en afløbsgruppering under denne funktion. 

 

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
 001  Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 

30 pct. refusion minus grp. 091 og 093  

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

 003  Berigtigelser 

 004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 
80 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i res-
sourceforløb på grp.103 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med 
ydelser. 

 
 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 

40 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i res-
sourceforløb på grp. 103 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge 
med ydelser. 

 
 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 

30 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i res-
sourceforløb på grp. 103 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. 
uge med ydelser. 

 
 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 

20 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i res-
sourceforløb på grp. 103 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med 
ydelser. 

 
 008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 

med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobaf-
klaringsforløb på grp.104 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med 
ydelser. 
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 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 
med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobaf-
klaringsforløb på grp. 104 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. 
uge med ydelser. 

 
 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 

med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobaf-
klaringsforløb på grp. 104 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. 
uge med ydelser. 

 
 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 

med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobaf-
klaringsforløb på grp. 104 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med 
ydelser. 

 
 012 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i ressourceforløb på grp.105 med 80 pct. refusion i de første 4 
uger med ydelser. 

 
 013 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i ressourceforløb på grp.105 med 40 pct. refusion fra den 5. til 
den 26. uge med ydelser. 

 
 014 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i ressourceforløb på grp.105 med 30 pct. refusion fra den 27. til 
den 52. uge med ydelser. 

 
 015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i ressourceforløb på grp.105 med 20 pct. refusion fra den 53. 
uge med ydelser. 

 
 016 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 80 pct. refu-

sion 
Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i jobafklaringsforløb på grp.106 med 80 pct. refusion i de første 
4 uger med ydelser. 

 
 017 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 40 pct. refu-

sion 
Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i jobafklaringsforløb på grp.106 med 40 pct. refusion fra den 5. 
til den 26. uge med ydelser. 
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 018 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 30 pct. refu-
sion 
Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i jobafklaringsforløb på grp.106 med 30 pct. refusion fra den 27. 
til den 52. uge med ydelser 

 
 019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refu-

sion 
Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i jobafklaringsforløb på grp.106 med 20 pct. refusion fra den 53. 
uge med ydelser 

 

5.58.83 Ledighedsydelse 
På funktionen registreres udgifter til ledighedsydelse jf. Kapitel 7 i lov om aktiv socialpo-
litik. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for ledighedsydelse 
fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne 
er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 
20 pct. fra uge 53. 
 
Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til 
ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordningen før 01-01-2013 er ikke omfat-
tet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til fleksjob-
ordningen i perioden 01-01-2013 til 01-07-2014, udelukkende er omfattet af de nye 
refusionsregler såfremt, de (jf. § 30, stk. 3, i Lov om kommunernes finansiering af visse 
offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskas-
serne):  
 

1.   bliver ansat i et fleksjob efter 01-07-2014  
2.   bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 01-07-2014  
3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed  

Udgifter til ledighedsydelse til personer, som er visiteret til fleksjobordningen efter 01-
07-2014, er omfattet af de nye refusionsregler.  
 
Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordnin-
gen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, så-
fremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er om-
fattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og 
efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen. 
 
I konteringen af udgifterne til og tilbagebetalingerne af ledighedsydelse er det afgøren-
de, om de afholdte udgifter er omfattet af refusionsomlægningen. I vejledningsteksten 
under grupperingerne til registrering af ledighedsydelse, fremgår det om grupperingen 
er til registrering af udgifter omfattet af refusionsreglerne før eller efter refusionsomlæg-
ningen. 
Der er på funktion 5.58.83 autoriserede driftsgrupperinger, som er gennemgået i det 
følgende.  
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 001  Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finan-

siering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbe-
taling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 

   Her registreres udgifter til ledighedsydelse omfattet af § 30, stk. 2 og 3, 
i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt 
af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.  

 
   Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til 

fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af 
refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet af-
gørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, 
fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgen-
de igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.  

 
   Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse, som ikke er omfattet af § 

30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige 
ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløs-
hedskasserne, registreres på gruppering 004-008. 

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

beskæftigelsesindsats 
   Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats til ledighedsydelsesmodtagere  
 
   Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1, i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats 
 
 003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats 
Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdspladsredskaber og ar-
bejdspladsindretning) efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats til ledighedsydelsesmodtagere. Det bemærkes, at udgifter til 
undervisningsmaterialer efter §§ 76-77 registreres på funktion 5.68.90 
gruppering 009. 
 
Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

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

aktiv socialpolitik) 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret 
til fleksjob, når kommunen mister statsrefusionen pga., at personerne 
har modtaget kontant- og/eller ledighedsydelse i en periode på 18 må-
neder inden for 24 måneder efter visitation til fleksjob, jf. § 100, stk. 1, § 
104, stk. 1 og § 104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Her registreres således udgifter til ledighedsydelse som vedrør perso-
ner visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mel-
lem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye re-
fusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af 
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark 
og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen). 
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Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til 
fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af 
refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet af-
gørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, 
fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgen-
de igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen. 

 
 005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion 

efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik  
Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 30 pct. 
statsrefusion til personer, der er ansat i fleksjob og som holder ferie, til 
personer, der modtager ledighedsydelse og holder ferie, og til perso-
ner, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet be-
skæftigelse og som holder ferie, jf. aktivlovens §§ 74 e og 74 h. 

 
Her registreres således udgifter til ledighedsydelse som vedrør perso-
ner visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mel-
lem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye re-
fusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af 
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark 
og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen). 
 
Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til 
fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af 
refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet af-
gørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, 
fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgen-
de igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.  

 
 006  Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. 

refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik  
   Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. statsrefusion til 

personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet 
beskæftigelse, og som ved efterfølgende ledighed, herunder ved mid-
lertidige afbrydelser af arbejdet, har ret til ledighedsydelse, jf. aktivlo-
vens § 74 f, stk. 1-3.  

Her registreres således udgifter til ledighedsydelse som vedrør perso-
ner visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mel-
lem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye re-
fusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af 
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark 
og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen). 
 

   Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til 
fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af 
refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet af-
gørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, 
fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgen-
de igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen. 

   Endvidere registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. statsrefu-
sion til personer, der er visiteret til et fleksjob, og som venter på et 
fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 1.  
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   Derudover registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. statsre-

fusion til personer, som har ret til ledighedsydelse og bliver ledige efter 
at have været ansat i fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 2. Endvidere 
registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, som bliver ledige ef-
ter at have været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 
måneder, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 3. Desuden registreres udgifter til 
ledighedsydelse til personer, der er berettiget til ledighedsydelse, og 
som bliver ledige ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan 
tilregnes den pågældende, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 4. 

Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse under sygdom og bar-
sel med 30 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 
4. Det gælder både udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel 
til personer i visitationsperioden før første fleksjob, til personer, der har 
været ansat i fleksjob, og til personer, der er overgået fra ledigheds-
ydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse. 

 
 007   Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion 

efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion jf. § 
104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik, under tilbud efter kapitel 10, jf. § 
32, stk. 1, nr. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 
Her registreres således udgifter til ledighedsydelse som vedrør perso-
ner visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mel-
lem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye re-
fusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af 
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark 
og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen). 
 
Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til 
fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af 
refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet af-
gørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, 
fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgen-
de igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.  

 
 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion 

efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 50 pct. refusion jf. § 
104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik, under tilbud efter kapitel 10 § 32, 
stk.1, nr. 1 og 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
Her registreres således udgifter til ledighedsydelse som vedrør perso-
ner visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mel-
lem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye re-
fusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af 
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark 
og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen). 
 

   Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til 
fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af 
refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet af-
gørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, 
fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgen-
de igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen. 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.8 - side  32 

  
Dato: August 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 
 
 090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 

ydelse udbetalt med 65 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2) 
Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusi-
onsomlægningen registreres indtægter for tilbagebetaling under den re-
levante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgrup-
pering. 

 
 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 

50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 f) 
Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusi-
onsomlægningen registreres indtægter for tilbagebetaling under den re-
levante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgrup-
pering. 

 
 092  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 

ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§§ 74 a, 74 f og 74 h) 
Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusi-
onsomlægningen registreres indtægter for tilbagebetaling under den re-
levante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgrup-
pering. 

 
 093  Indtægter fra tilbagebetaling af befordringsgodtgørelse og udgif-

ter til hjælpemidler til personer på ledighedsydelse 
Her registreres indtægter fra tilbagebetalt befordringsgodtgørelse og 
udgifter til hjælpemidler til personer på ledighedsydelse. Det er tilbage-
betalinger vedr. hhv. gruppering 002 (§ 82 i lov om aktiv beskæftigel-
sesindsats) og 003 (§§ 76-77 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats). 

 
 094  Indtægter fra tilbagebetalinger af ledighedsydelse og særlig ydel-

se, ikke-refusionsberettiget (tilbagebetalinger vedr. grp. 004)  
Her registreres indtægter fra tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 
ydelse, ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. gruppe-
ring 004 (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2, og § 104 a i lov om aktiv social-
politik). 
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 095  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 

ydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov 
om en aktiv socialpolitik 

   Her registreres indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og 
særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2. Det 
drejer sig om tilbagebetalinger vedr. gruppering 005-007. 
 
Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusi-
onsomlægningen registreres indtægter for tilbagebetaling under den re-
levante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgrup-
pering. 

 
Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  001  Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, 

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

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

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

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

pct. refusion (grp. 90) 
 
  006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion  

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 80 pct. re-
fusion i de første 4 uger med ydelser 

 
  007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 40 pct. re-
fusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser 

  
  008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 30 pct. re-
fusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 
  009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion  

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 20 pct. re-
fusion fra den 53. uge med ydelser 

 
 

 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.9 - side  1 

  
Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 

 
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)  

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrø-
rende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden 
aktør. Udgifterne, der er refusionsberettigede, vedrører fra 2014 ét af to driftslofter, ét 
ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdag-
penge, kontanthjælp, integrationsydelse der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, 
og uddannelseshjælp samt selvforsørgende og forsikrede ledige, der deltager i seks 
ugers jobrettet uddannelse, og ét driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender (inkl. 
forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Staten refunde-
rer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling til deltagere i 
uddannelsestilbud inden for hvert af de to rådighedsbeløb. De omtalte målgrupper refe-
rerer til målgrupperne i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter, der ikke er 
refusionsberettigede, registreres på særskilte grupperinger 013 og 014 vedrørende 
kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra 2014. Fra regnskab 2015 registreres 
ikke-refusionsberettigende driftsudgifter vedrørende dag-pengemodtagere i øvrig vej-
ledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, på gruppering 016.  

Fra regnskab 2016 registreres udgifter til mentorstøtte til aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv. på gruppering 017 og udgifter til 
mentorstøtte til revalidender, sygedagpengemodtagere mv. på gruppering 019. De ikke 
refusionsberettigende udgifter til mentorstøtte registreres på gruppering 018. Alle udgif-
ter til mentorstøtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registres på nærværen-
de funktion - undtagen til personer på ressourceforløbsydelse (på ressourceforløb eller i 
jobafklaringsforløb) som registreres på funktion 5.58.82. 

 

   001  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der 
modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (mål-
gruppe 1), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med an-
sættelse uden løntilskud, jf. § 99 i samme lov. Grupperingen omfatter 
udgifter til læse-, skrive- og regnekurser efter § 32 a, realkompetence-
vurdering efter § 32 a, § 32, stk. 1, nr. 1, eller regler udstedt i medfør af 
§ 32, stk. 5, og i særlige tilfælde studie- og erhvervskompetencegiven-
de uddannelser efter § 37 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der-
til kommer udgifter til opkvalificering ved afskedigelse, jf. § 32 b, hvis 
det svarer til uddannelser efter § 32, stk. 1, nr.1, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. 

    Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan på 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område nævnes 
AMU-kurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, 
mellemlange og lange videregående uddannelser.  

    Som eksempler på uddannelser inden for andre ministeriers områder 
kan nævnes bachelor- og kandidatuddannelser, styrmandsuddannel-
sen, biblioteksassistentuddannelsen og arkitektuddannelsen. 
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Grupperingen anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse efter 
"lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som 
tilbud efter kap. 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 50, stk. 
1, nr. 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Danskud-
dannelse efter lov om danskuddannelse kan gives som aktiveringstil-
bud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der ikke 
er omfattet af integrationsprogrammet. Jobcenteret kan for disse be-
slutte, hvis de har behov for det, at de skal have undervisning i dansk 
eller i dansk samfundsforståelse/ medborgerskab. Kommunen kan lave 
dette som en integreret del af et danskuddannelsesforløb efter lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge. 

Grupperingen anvendes endvidere til driftsudgifter, hvis danskuddan-
nelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt 
i § 50 i bekendtgørelsen (det kunne være efter de forberedende ud-
dannelser, der er omtalt i § 50, stk. 2). Eller jobcentret kan give tilbud 
om danskuddannelse som et hf-kursus, så det også er omfattet af § 50, 
stk. 2, om forberedende uddannelser i bekendtgørelsen om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 

  002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 

    Grupperingen anvendes til udgifter til undervisningsmateriale efter §§ 
76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering i 
forbindelse med ansættelse uden løntilskud efter § 99 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats til ledige, der modtager dagpenge efter lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1). 

   Kommunen kan afholde udgifter til undervisningsmateriale i forbindelse 
med deltagelse i vejledning og opkvalificering, jf. §§ 76 og 77 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats (udgifter til øvrige hjælpemidler skal re-
gistreres på funktion 5.68.91.006).  

   
  Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 

kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige samt admi-
nistration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
  Der registreres her udgifter til opkvalificering af personer uden løntil-

skud, jf. § 99 og udgifter til opkvalificering ved afskedigelse, jf. § 32 b, 
hvis det svarer til uddannelser efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 

 
Denne gruppering anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse, 
hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som 
ikke falder ind under § 50 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelses-
indsats. 
 
Derudover kan grupperingen anvendes til registrering af refusionsbe-
rettigede driftsudgifter, som først registreres i regnskab 2015 eller se-
nere til tilbud i øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 
2, som foregik senest i 2014. Det kan fx være særligt tilrettelagte pro-
jekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og 
danskundervisning.  
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Der kan bl.a. være tale om særligt tilrettelagte uddannelses- og vejled-
ningsforløb m.v. Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et 
særligt AMU-kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som til-
bud til ledige med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, 
TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU).  
 
Fra regnskab 2015 registreres ikke-refusionsberettigende driftsudgifter, 
jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, vedrørende 
dagpengemodtagere i øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 
1, nr. 2, på gruppering 016. 
 

   003  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere 
og selvforsørgende  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, og § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov 
om aktiv socialpolitik, og som er jobparate (målgruppe 2) eller aktivi-
tetsparate (målgruppe 3), bortset fra kontanthjælps- og integrations-
ydelsesmodtagere der er omfattet af integrationsprogrammet. Derud-
over anvendes grupperingen til driftsudgifter til ordinær uddannelse 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, jf. § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

    Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSU-
uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser.  

    Grupperingen anvendes også til udgifter til læse-, skrive- og regnekur-
ser efter § 32 a, realkompetencevurdering efter § 32 a, § 32, stk. 1, nr. 
1, eller regler i medfør af § 32, stk. 5, og i særlige tilfælde studie- og er-
hvervskompetencegivende uddannelser efter § 37 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. Dertil kommer udgifter til opkvalificering ved af-
skedigelse, jf. § 32 b, hvis det svarer til uddannelser efter § 32, stk. 1, 
nr.1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 001. 

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 3, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 013. 

   004  Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsør-
gende 

    Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejled-
ning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte 
projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet 
og danskundervisning til personer, der modtager kontanthjælp eller in-
tegrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivitetspa-
rate (målgruppe 3), bortset fra kontanthjælps- og integrationsydelses-
modtagere der er omfattet af integrationsprogrammet. 
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    Derudover anvendes grupperingen til undervisningsmateriale efter §§ 

76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering ef-
ter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der mod-
tager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpoli-
tik, og som er jobparate (målgruppe 2) eller aktivitetsparate (målgruppe 
3), bortset fra kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere der er 
omfattet af integrationsprogrammet. Endvidere anvendes grupperingen 
til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til personer der ik-
ke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modta-
ge 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 lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. 

     Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-
kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige 
med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produkti-
onsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). 
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    Endvidere registreres til indtægter vedrørende betaling for arbejde ud-

ført i private hjem m.v.   

    Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelses-
aktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om 
udgifter til de uddannelser, som kontanthjælpsmodtagere - med kom-
munens godkendelse - kan deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. 
klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. bekendtgø-
relse om uddannelsessøgendes ret til integrationsydelse, uddannel-
seshjælp og kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfæl-
de. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 002. 

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 socialpoli-
tik, og som er jobparate (målgruppe 2, der ikke medtager integrations-
ydelsesmodtagere der er omfattet af integrationsprogrammet), jf. § 118, 
stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Men grupperingen kan 
anvendes til registrering af refusionsberettigede driftsudgifter, som først 
registreres i regnskab 2016 eller senere til tilbud i øvrig vejledning og 
opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, som foregik senest i 2015.  
 

 Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 4, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 014. 

 

   005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/ forrevali-
dender 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer 
med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 (Reva-
lidering) i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet 
af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 4), el-
ler som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. 
Målgruppen omfatter både modtagere af revalideringsydelse, modtage-
re af integrationsydelse under revalidering eller forrevalidering (bortset 
fra integrationsydelsesmodtagere under integrationsprogrammet) og 
modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp under forrevalidering. 

    Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSU-
uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser fx. bachelor- og kandidatuddannelser, styr-
mandsuddannelsen, biblioteksassistentuddannelsen og arkitektuddan-
nelsen. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 001. 
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   006  Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-
ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og ud-
dannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskun-
dervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter til partner-
skabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, 
som er omfattet af kapitel 6 (Revalidering) i lov om aktiv socialpolitik, 
bortset fra personer der er omfattet af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats (målgruppe 4), eller som får opkvalificering i for-
bindelse med ansættelse uden løntilskud. Målgruppen omfatter både 
modtagere af revalideringsydelse, modtagere af integrationsydelse un-
der revalidering eller forrevalidering (dog ikke integrationsydelsesmod-
tagere omfattet af integrationsprogrammet) og modtagere af kontant- 
eller uddannelseshjælp under forrevalidering. 

     Uddannelsesforløbene kan omfatte arbejdsprøvning, erhvervsmodnen-
de eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse samt til er-
hvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt job-
indslusningsprojekter. Forrevalidering omfatter aktiviteter, som revali-
denden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret. Det er 
aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte (jf. lov om 
aktiv socialpolitik § 46, stk. 1, 3. pkt.). Det drejer sig f.eks. om ophold 
på daghøjskole, højskole eller produktionsskole samt undervisning på 
9.-10. klasse, gymnasie- og HF-niveau mv. 

    Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelses-
aktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om 
udgifter til de uddannelser, som kontant- og uddannelseshjælpsmodta-
gere under forrevalidering, integrationsydelsesmodtagere under forre-
validering og revalidering (bortset fra integrationsydelsesmodtagere 
under integrationsprogrammet) samt revalideringsydelsesmodtagere - 
med kommunens godkendelse - kan deltage i som f.eks. folkeskolens 
8.-10. klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. be-
kendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til integrationsydelse, ud-
dannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i sær-
lige tilfælde. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 002. 

 

  007  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 
modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge (mål-
gruppe 5), hvis de er visiteret til gruppe 2 eller 3, jf. § 12 i sygedagpen-
geloven, eller som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse 
uden løntilskud. Ved delvist raskmeldte skal alle driftsudgifter under 
driftsloft registreres på gruppering 007 og ikke på 008, jf. sygedagpen-
gelovens § 62, stk. 4 og 5. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 001. 
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  008  Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-
ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, 
udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager dag-
penge under sygdom efter lov om sygedagpenge (målgruppe 5), hvis 
de er visiteret til gruppe 2 eller 3, jf. § 12 i sygedagpengeloven, eller 
som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 002. 

 

   009  Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-
ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og ud-
dannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskun-
dervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, seks ugers jobrettet 
uddannelse efter § 73 b og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats til personer med varige begrænsninger i ar-
bejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pen-
sion eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension m.v., (målgruppe 7), og som modtager ledighedsydelse 
eller særlig ydelse efter §§ 74 i lov om en aktiv socialpolitik. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 002. 

 

   010  Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse 

     Grupperingen anvendes til driftsudgifter til personer, der deltager i seks 
ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. 
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    Her registreres også afløbsudgifter til driftsudgifter for deltagere i seks 

ugers selvvalgt uddannelse. 

    011  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmod-
tagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, og § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der modtager uddannelseshjælp 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, eller 
personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden 
løntilskud. 

     Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSU-
uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser.  

    Grupperingen anvendes også til udgifter til læse-, skrive- og regnekur-
ser efter § 32 a og i særlige tilfælde studie- og erhvervskompetencegi-
vende uddannelser efter § 37 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. 

For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 001. 

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 3, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 013. 

 

   012  Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 

    Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejled-
ning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte 
projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet 
og danskundervisning, til personer, der modtager uddannelseshjælp el-
ler integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, (uddannelsespate-
re i målgruppe 12 bortset fra de åbenlyst uddannelsesparate og aktivi-
tetsparate i målgruppe 13), og som er under 30 år uden erhvervskom-
petencegivende uddannelse, bortset fra uddannelseshjælps- og inte-
grationsydelsesmodtagere 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.  
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     Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-

kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige 
med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produkti-
onsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). Udgifter til STU 
(ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) givet som tilbud ef-
ter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres ikke på funktion 
5.68.90 men på gruppering 018 på funktion 5.68.98. 

    Endvidere registreres indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i 
private hjem m.v.   

 Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelses-
aktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om 
udgifter til de uddannelser, som uddannelseshjælpsmodtagere - med 
kommunens godkendelse - kan deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. 
klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. bekendtgø-
relse om uddannelsessøgendes ret til uddannelses- og kontanthjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 002. 

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. § 118, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. Men grupperingen kan anvendes til registrering af refusi-
onsberettigede driftsudgifter, som først registreres i regnskab 2016 eller 
senere til tilbud i øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 
2, som foregik senest i 2015.  

 

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 4, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 014. 
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 013  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til 

kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere  

    Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til ordinær 
uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, som ikke er refusionsberettigende 
for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) og åbenlyst ud-
dannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (del af målgruppe 12) i 
de første 9 måneder på hhv. kontanthjælp eller uddannelseshjælp bort-
set fra regne-, læse- og stavekurser og ordblindeundervisning, jf. § 118, 
stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.   

 014  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og 
opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

    Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til øvrig vej-
ledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, som ikke er refusi-
onsberettigende for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) 
og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (del af 
målgruppe 12), jf. § 118, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats..  

 015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

    Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt 
selvforsørgende. 

 016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og 
opkvalificering for dagpengemodtagere 

     På denne gruppering registreres jobcentrenes ikke-
refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering 
efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og uddannelses-
forløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning til 
ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring 
m.v. (målgruppe 1), jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. 

    Der kan bl.a. være tale om særligt tilrettelagte uddannelses- og vejled-
ningsforløb m.v. Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et 
særligt AMU-kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som til-
bud til ledige med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, 
TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). 
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 017  Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ud-

dannelseshjælpsmodtagere mv. 

    Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at 
målgrupperne omfattet af § 2, nr. 3, 8-10, 12 og 13, og § 31 b, stk. 2. 
kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, eller 
ordinær ansættelse, jf. § 118, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. Målgrupperne er således aktivitetsparate kontanthjælpsmodta-
gere, uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende, 15-17 årige der 
deltager i tilbud efter kapitel 10-11, personer der udskrives fra psykia-
trisk indlæggelse, unge med handicap i løntilskud samt aktivitetsparate 
og uddannelsesparate integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres også afløbsud-
gifter vedrørende disse målgrupper. 

 Ikke-refusionsberettigende udgifter i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats registreres på gruppering 018. 

Det bemærkes at udgifter til mentorstøtte for personer i ressourceforløb 
og i jobafklaringsforløb registreres på 5.58.82. 

 018  Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter 

    Grupperingen anvendes til registrering af ikke refusionsberettigede 
mentorudgifter til arbejdsløshedsdagpengemodtagere, jobparate kon-
tanthjælpsmodtagere, beskæftigede og jobparate integrationsydelses-
modtagere, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 019  Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv. 

    Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at 
målgrupperne omfattet af § 2, nr. 4-7, kan opnå eller fastholde aktivite-
ter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær an-
sættelse jf. § 118 a i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Her registre-
res også afløbsudgifter vedrørende disse målgrupper. 

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

 090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et 
urigtigt grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper 

  På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgif-
ter i forbindelse med aktivering af modtagere af dagpenge, kontant-
hjælp eller uddannelseshjælp eller deltagere i seks ugers selv-
valgt/jobrettet uddannelse, der er ydet på et urigtigt grundlag, jf. lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats § 111. 

  091 Tilskud vedrørende produktionsskoler  

    Grupperingen anvendes i tilfælde, hvor der i udgifter til produktionssko-
ler på gruppering 5.68.90, grp.004 indgår tilskud af forskellig art fx fra 
statslige puljer i udgiften til skoleopholdet. 
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  092 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et 

urigtigt grundlag til øvrige målgrupper 

    På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgif-
ter i forbindelse med aktivering af modtagere af revalideringsydelse, 
sygedagpenge eller ledighedsydelse, der er ydet på et urigtigt grund-
lag, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 111. 

 

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 

   001  Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede 
driftsloft, grp. 001-004, 010-012,015 og 17 minus grp. 090 og 091. 

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

   003  Berigtigelser 

   020  Tilskud fra EU 

 

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

På funktionen registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes beskæftigel-
sesindsats overfor forsikrede ledige fra 1. januar 2010. For driftsudgifter til aktivering fra 
2011 henvises til 5.68.90. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for løntilskud fastsættes 
på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 
80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 
53. Der er derfor fra budget 2016 autoriseret nye grupperinger til registrering af løntil-
skudsudgifter fra 1. januar 2016 og nye grupperinger på dranst 2 til refusionsbeløb. De 
hidtidige autoriserede grupperinger skal fortsat anvendes til afløbsudgifter til løntilskud 
vedrørende perioden før 1. januar 2016. 
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Udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, herunder udgifter til admini-
strative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. 

Fra 2014 registres udgifter til løntilskud til ledige på den midlertidige arbejdsmarkeds-
ydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse mv.) på denne funktion. 

Det bemærkes, at lønnen til personer, som er ansat i kommunen med løntilskud, skal 
registreres på funktion 5.68.95. Det er udelukkende løntilskuddet, der skal registreres 
på denne funktion. 

Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og for beskæftigede med 100 pct. refusi-
on, som tidligere har været konteret på funktion 5.68.91 skal fra budget 2016 konteres 
på funktion 5.68.98. 

Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, som tidligere har 
været konteret på funktion 5.68.91 skal fra budget 2016 konteres på funktion 5.68.98. 

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 006  Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 
pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 
4, og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til arbejdsredskaber og mindre 
arbejdspladsindretninger vedr. forsikrede ledige, jf. §§ 76 og 77 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats (udgifter til undervisningsmateriale regi-
streres på funktion 5.68.90, gruppering 002). Jobcentret kan afholde 
udgifter til hjælpemidler i forbindelse med forsikrede lediges deltagelse i 
opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med 
løntilskud med henblik på at understøtte, at personer kan få og deltage 
i tilbuddet. 

    Der kan endvidere i medfør af lovens § 100 ydes tilskud til hjælpemidler 
i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med 
henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse 
uden løntilskud, eller at personen kan drive selvstændig virksomhed. 

Endelig kan jobcentret registrere driftsudgifter efter §§ 76-77 og 99 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats i forbindelse med løntilskud for ny-
uddannede, der er medlem af en a-kasse og omfattet af § 2, nr. 8, fordi 
de på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær beskæfti-
gelse.  
 
Endelig registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4 
til forsikrede ledige, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne.  

 

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

    Her registreres jobcentrenes udgifter til aflønning af personlig assi-
stance til fysisk eller psykisk handicappede i erhverv med det formål at 
give dem samme mulighed for erhvervsudøvelse, som personer uden 
handicap, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv 
m.v. 
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 008  Personlig assistance til handicappede under efter- og videreud-

dannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til 
handicappede i erhverv m.v. 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til fysisk eller psykisk handicap-
pede lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, der udenfor 
normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse in-
denfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige, jf. § 14 
i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

 

 016  Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent 
ordning, jf. § 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse 
med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98a i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Der kan hjemtages 100 pct. refusion af udgifter 
til jobrotationsforløb, der er igangsat før fremsættelse af lovforslaget 
vedr. Beskæftigelsesreformen den 12. november 2014. For jobrotati-
onsforløb, der er igangsat i perioden fra den 12. november 2014 til den 
1. januar 2015 kan der hjemtages 100 pct. refusion i perioden indtil 1. 
januar 2015.   

Fra 2015 registreres udgifter til jobrotationsydelse med 60 pct. refusion 
på funktion 5.68.98 gruppering 102.  

 

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

Her registreres udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæf-
tigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. Der er her tale om en ordning med fokus på be-
skæftigede med en uddannelse. 

Der kan ydes 100 pct. refusion af udgifter til jobrotationsforløb, der er 
igangsat før fremsættelse af lovforslaget vedr. Beskæftigelsesreformen 
den 12. november 2014. For jobrotationsforløb, der er igangsat i perio-
den fra den 12. november 2014 til den 1. januar 2015 kan der ydes 100 
pct. refusion i perioden indtil 1. januar 2015. 

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. 
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   102 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – 

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

    Her registreres fra 2011 jobcentrenes afløbsudgifter vedr. perioden før 
1. januar 2016 til løntilskud til statslige og regionale arbejdsgivere og 
selvejende institutioner i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledi-
ge, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen 
kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres på dranst 2 
på afløbsgruppering 006. 

    Kommunernes afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løntil-
skud til forsikrede ledige, der er ansat i kommunen med løntilskud, og 
den refusion, som staten yder af kommunens udgifter til løntilskud her-
til, registreres fra 2011 på henholdsvis afløbsgruppering 106 (dranst 1) 
og 006 (dranst 2) på nærværende funktion.  

    Det bemærkes, at løntilskud vedrørende forsikrede ledige ansat hos 
offentlige arbejdsgivere vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 regi-
streres på gruppering 109. 

 
 103  Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – pri-

vate arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats 

    Her registreres fra 2011 jobcentrenes afløbsudgifter vedr. perioden før 
1. januar 2016 til løntilskud til private arbejdsgivere i forbindelse med 
ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats. Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusi-
onen registreres på dranst 2 på afløbsgruppering 006. 

    
   Det bemærkes, at løntilskud vedrørende forsikrede ledige ansat hos 

private arbejdsgivere vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registre-
res på gruppering 108. 

 
 105   Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede personer med 

handicap, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv 
m.v. samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres fra 2011 jobcentrenes afløbsudgifter vedr. perioden før 
1. januar 2016 til løntilskud for nyuddannede, der er omfattet af § 2, nr. 
8, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær beskæf-
tigelse, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 
samt jf. §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommu-
nen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres på 
dranst 2 på afløbsgruppering 006. 

 
    Det bemærkes, at løntilskud vedrørende forsikrede ledige med handi-

cap vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 
110. 
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 106  Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – 

kommunale arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats 

    Her registreres fra 2011 de samlede afløbsbruttoudgifter vedr. perioden 
før 1. januar 2016 til løntilskud i forbindelse med forsikrede lediges løn-
tilskudsansættelse i en kommune, jf. § 51 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats.  

 
    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion af disse bruttoudgifter. 

Refusionen registreres på dranst 2 på afløbsgruppering 006. 
 
    Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud 

på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelse i kommunale virk-
somheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.95, hvor også 
løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v. indtægtsføres. 

 
    Det bemærkes, at løntilskud vedrørende forsikrede ledige ansat hos of-

fentlige, herunder kommunale, arbejdsgivere vedr. perioden fra og med 
1. januar 2016 registreres på gruppering 109. 

 
 107   Afløb af løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmar-

kedsydelse med 50 pct. refusion 
    Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løntil-

skud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om 
ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.(Midlertidig arbejdsmar-
kedsydelse mv.). Staten refunderer kommunernes udgifter med 50 pct. 

 
    Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer med ret til midlertidig ar-

bejdsmarkedsydelse vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registre-
res på gruppering 111. 

 

 108  Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere 
    Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til private arbejdsgi-

vere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, stk. 1, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 
   Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedrørende dagpengemodtage-

re ansat hos private arbejdsgivere vedr. perioden før 1. januar 2016 re-
gistreres på afløbsgruppering 103. 

 
 109  Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere 
    Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til offentlige, dvs. 

statslige, regionale og kommunale, arbejdsgivere i forbindelse med an-
sættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats.  
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    Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud 

på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelse i kommunale virk-
somheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.95, hvor også 
løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v. indtægtsføres. 

 
    Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedrørende dagpengemodtage-

re ansat hos offentlige arbejdsgivere vedr. perioden før 1. januar 2016 
registreres på afløbsgruppering 102 og 106. 

 

 110  Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap 
    Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til forsikrede nyud-

dannede, der er omfattet af § 2, nr. 8, der på grund af et handicap har 
vanskeligt ved at få ordinær beskæftigelse, jf. § 15 i lov om kompensa-
tion til handicappede i erhverv m.v. samt jf. §§ 51 og 52 i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats.  

    
   Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedrørende forsikrede ledige 

med handicap vedr. perioden før 1. januar 2016 registreres på afløbs-
gruppering 105. 

 
 111  Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
    Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til personer med ret 

til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om ændring af lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv.(midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.) 

     
    Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud 

på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelse i kommunale virk-
somheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.95, hvor også 
løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v. indtægtsføres. 

 
    Det bemærkes, at udgifter til løntilskud til personer med ret til midlertidig 

arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusions-
omlægningen) registreres på afløbsgruppering 107. 

 

Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 

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

 003  Berigtigelser 

 004  Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til 
handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007 og 008) 

 005  Refusion af afløbsudgifter til løntilskud ved den midlertidige ar-
bejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 107) 

 006  Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 
102-103 og 105-106) 
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 007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion 

– private arbejdsgivere 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
private arbejdsgivere på grp. 108 med 80 pct. refusion i de første 4 
uger med ydelser. 

 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
private arbejdsgivere på grp. 108 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 
26. uge med ydelser. 

 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
private arbejdsgivere på grp. 108 med 30 pct. refusion fra den 27. til 
den 52. uge med ydelser. 

 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
private arbejdsgivere på grp. 108 med 20 pct. refusion fra den 53. uge 
med ydelser. 

 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
offentlige arbejdsgivere på grp. 109 med 80 pct. refusion i de første 4 
uger med ydelser. 

 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
offentlige arbejdsgivere på grp. 109 med 40 pct. refusion fra den 5. til 
den 26. uge med ydelser. 

 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
offentlige arbejdsgivere på grp. 109 med 30 pct. refusion fra den 27. til 
den 52. uge med ydelser. 

 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 
offentlige arbejdsgivere på grp. 109 med 20 pct. refusion fra den 53. 
uge med ydelser. 
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 015 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap 

med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med handi-
cap på grp. 110 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser. 

 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med handi-
cap på grp. 110 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med 
ydelser. 

 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med handi-
cap på grp. 110 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med 
ydelser. 

 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med handi-
cap på grp. 110 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 
 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse på grp. 111 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser. 
 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse på grp. 111 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med 
ydelser. 

 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse på grp. 111 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med 
ydelser. 

 

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

    Her registreres refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse på grp. 111 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 
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5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannel-
sesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret 
til kontantydelse ansat i kommuner  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige m.v. 
med løntilskud ansat i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 51 og 
55. Det bemærkes, at løn til personer med løntilskud registreres under art 1.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger, som gennemgås i det 
følgende:  

  001  Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigel-
sesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannel-
sesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller 
med ret til kontantydelse med løntilskud 

Her registreres lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommu-
nen med løntilskud, jf. § 55 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
lønudgifter til personer under den særlige uddannelsesordning, som er 
ansat i kommunen med løntilskud, jf. § 75 d i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, lønudgifter til personer under den midlertidige arbejds-
markedsydelsesordning, som er ansat i kommunen med løntilskud, jf. § 
75 m i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lønudgifter til personer 
med ret til kontantydelse, som er ansat i kommunen med løntilskud, jf. 
§ 75 z i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale 
virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion 5.68.91 
under afløbsgruppering 106 og gruppering 109 (forsikrede ledige), på 
funktion 5.68.91 under afløbsgruppering 107 og gruppering 111 (mid-
lertidig arbejdsmarkedsydelse), på funktion 5.57.79 under afløbsgrup-
pering 004 (særlig uddannelsesordning) og på funktion 5.57.79 under 
afløbsgruppering 010 og gruppering 014 (kontantydelse).  

 
Endvidere er der på funktionen autoriseret en række refusionskonti, som gennemgås i 
det følgende: 
 

  003  Berigtigelser (Lov om aktiv en beskæftigelse § 110, stk. 5, og § 
111) 

  020  Tilskud fra EU 

 
5.68.96 Servicejob 
På denne funktion registreres tilskud til personer ansat i servicejob, jf. lov om ophævel-
se af lov om servicejob. 
 
På funktionen registreres tilskud til ansættelse af personer i servicejob jf. lov om ophæ-
velse af lov om servicejob. Ved ansættelse af personer i servicejob udbetaler staten et 
tilskud, jf. lov om ophævelse af lov om servicejob. Der er under dranst 2 autoriseret en 
gruppering 004 til registrering af tilskuddet. 
 
Der er derudover yderligere på dranst 2 en autoriseret gruppering 003 Berigtigelser (jf. 
Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik § 110, stk. 5 og § 111).  
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5.68.97 Seniorjob for personer over 55 år 
Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. 
Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt 
har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, 
fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kom-
munens seniorjobs på 110.000 kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson. Kommunen udbe-
taler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i 
seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. 
Udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til personer i 
seniorjob efter § 100 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik konteres på funktion 
5.57.75, gruppering 012 Udgifter til hjælpemidler, til personer med nedsat arbejdsevne 
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob. 
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Løn til personer i seniorjob 

   Her registreres lønudgifter til personer i seniorjob 
 
  002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs 

Her registreres kommunens udgifter til kompensation til personer, der 
ikke har fået ansættelse i seniorjob indenfor de fastsatte frister jf. lov 
om senior job § 8 

 
Under dranst 2 er autoriseret følgende grupperinger: 
 
  002 Tilskud til kommunale seniorjob 

Her registreres de modtagne statstilskud til kommunens seniorjobs. 

 
  003 Berigtigelser vedr. seniorjob 

Her registreres berigtigelser i forbindelse med opgørelse af tilskud til 
seniorjobs. 

 
5.68.98 Beskæftigelsesordninger 
Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæfti-
gelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordring og hjælpe-
midler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.. Funktionen omfatter des-
uden lønudgifter ved løntilskudsjob til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i 
kommunale virksomheder. Fra 2015 omfatter funktionen endvidere udgifter og indtæg-
ter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation. 

 
Det bemærkes, at driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for kontant- 
og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende, revalidender, sygedagpenge- og 
ledighedsydelsesmodtagere, dagpengemodtagere samt deltagere i 6 ugers jobrettet 
uddannelse registreres på funktion 5.68.90. Det bemærkes endvidere, at øvrige udgifter 
til beskæftigelsesindsatsen vedrørende ledige dagpengemodtagere registreres på funk-
tion 5.68.91. 

 
Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomhe-
der eller godtgørelse forbundet med udsatte unges virksomhedspraktik, registreres 
under art 5.2. Lønudgifter til projektledere m.v. registreres under art 1. 
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. 
 
 
Det bemærkes, at der med virkning fra 1. januar 2014 konteres udgifter til mentorord-
ning for personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb på funktion 5.58.82.  
 
Det bemærkes endvidere, at løn til beskæftigelseskonsulenter registreres på funktion 
6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. Det bemærkes desuden, at administrative 
udgifter til andre aktører registreres på funktion 6.45.53 Administration vedrørende job-
centre.  
 
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og for beskæftigede med 100 pct. refusi-
on, som tidligere har været konteret på funktion 5.68.91 skal fra budget 2016 konteres 
på funktion 5.68.98. 
 
Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, som tidligere har 
været konteret på funktion 5.68.91 skal fra budget 2016 konteres på funktion 5.68.98. 
 
På funktionen er autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås i det følgen-
de. 
 
  001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusi-

on, jf. § 98c – 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesafta-
ler for forsikrede og ikke-forsikrede ledige, jf. § 98c – 98g i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Voksenlærlingeforløb på denne gruppering 
vedrører alene ledige personer. 

 

   002  Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. 
refusion, jf. § 98c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesafta-
ler for beskæftigede, jf. § 98c – 98g i lov om en aktivbeskæftigelsesind-
sats.  

    Voksenlærlingeforløb på denne gruppering vedrører alene beskæftige-
de personer. 

 

  003  Godtgørelse og aktivitetsdusør til særligt udsatte unge under 18 
år (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c) 

Her registreres udgifter til kommunens godtgørelse til særlig udsatte 
unge under 18 år, der deltager i virksomhedspraktik efter § 75 c i lov 
om aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres her udgifter til 
kommunens aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år, der del-
tager i tilbud efter kapitel 10 og 11 i perioden fra 1. januar 2014 til 1. ja-
nuar 2017, jf. § 75 b, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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  004  Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger 

for forsikrede og ikke-forsikrede personer 

    Her registreres jobcentrets driftsudgifter til initiativer vedr. større virk-
somhedslukninger, jf. § 30 i lov om organisering og understøttelse af 
beskæftigelsesindsatsen mv.. Det vedrører udgifter til opkvalificering, jf. 
§§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt jobcentres 
driftsudgifter i forbindelse med udarbejdelse af planer for de afskedige-
de, informations- og vejledningsmøder, individuelle samtaler og udsta-
tionering af medarbejdere på indsatskontor på den pågældende virk-
somhed, som staten kan yde tilskud til. Kravene, til hvornår der forelig-
ger større afskedigelser er i en forsøgsperiode fra 8. april 2009 til 31. 
december 2015 ændret, jf. bekendtgørelse om forsøg på beskæftigel-
ses-og sygedagpengeområdet. 

Endvidere registreres tilskud modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering vedrørende ovenstående aktiviteter. 

Udgifter i forbindelse med alt anden administration af jobcentrene, her-
under udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på 
6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. 
 

  005  Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob 

Her registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og 
mindre arbejdspladsindretning efter § 100 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, så personer med nedsat arbejdsevne kan opnå eller 
fastholde ansættelse uden løntilskud, eller drive selvstændig virksom-
hed. 
 
Endelig registreres her udgiften efter § 100 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre ar-
bejdspladsindretning til personer ansat i seniorjob, jf. lov om seniorjob. 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne, jf. § 123, stk. 3, i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

  009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælps-
modtagere m.fl med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. 
(lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55) 

Her registreres lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere, selvforsørgende og integrationsydelsesmodtagere, 
der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, i kommunale virksom-
heder m.v., jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55. På denne 
gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksom-
heder, der er udgiftsført på funktion 5.57.73 under gruppering 010 og 
løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion 
5.57.75 under afløbsgruppering 011.   

 

  010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktivite-
ter efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til befordringsgodtgørelse til ar-
bejdssøgende i forbindelse med jobsøgning, til informationsaktiviteter 
og andre særlige aktiviteter, som medvirker til at finde arbejde og ar-
bejdskraft efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne 
finansieres fuldt ud af kommunen, jf. § 117 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. 
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  011  Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forsørgeres studie-
start med 50 pct. refusion efter lov om aktiv en beskæftigelsesind-
sats §§ 75 a, 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a og b. 

Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejds-
pladsindretning) til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der del-
tager i tilbud efter kapitel 10-12, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats §§ 76 og 77. Desuden registreres her udgifter til hjælpemidler efter 
§§ 76 og 77 til selvforsørgende, jf. § 75 a i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct., jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 120, stk. 1. Endvidere registreres udgifter 
til særlig støtte til undervisningsmidler til enlige forsørgeres studiestart, 
jf. lov om aktiv socialpolitik § 34 a, samt evt. tilbagebetaling af støtte, 
der er modtaget uberettiget på grund af afbrudt uddannelse.  
 
Dertil kommer udgifter efter § 34 b i lov om social politik til særlig støtte 
til deltagerbetaling i forbindelse med start på nødvendig almen voksen-
uddannelse og almengymnasiale uddannelser som enkeltfag til perso-
ner, der modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpoli-
tik (uddannelsen skal være påbegyndt på baggrund af et uddannelses-
pålæg).  
 
§§ 34 a og b ophæves pr. 1/1 2017. 

 
   

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

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 
til unge 15-17-årige, jf. § 75 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Endvidere registreres her udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i LAB 
og til godtgørelse efter § 83 til de unge i forbindelse med tilbud efter 
kapitel 10 og 11, herunder til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik 
(jf. § 76 c). 
. 

 

  018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet 
som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

   Her registreres her udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særli-
ge behov efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige be-
hov, hvor uddannelsen er givet som tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes ikke statslig refusion af 
udgifterne til uddannelse, jf. § 5 b i lov om ungdomsuddannelse for un-
ge med særlige behov. 

 
   Det bemærkes, at udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særli-

ge behov for andre personer registreres på funktion 3.30.46 Ungdoms-
uddannelse for unge med særlige behov. 

  
   Grupperingen kan udelukkende anvendes pr. 1. august 2013. 
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097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere og selvforsørgende efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats § 82 

 Her registreres udgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere til 
befordringsgodtgørelse efter § 82, stk.1, ved deltagelse i tilbud efter lo-
vens kapitel 10-11, og ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver ef-
ter kapitel 12, samt udgifter til den faktiske befordringsudgift, hvor udgif-
ten er en følge af en nedsat fysisk og psykisk funktionsevne § 82, stk. 
4.  

 
 Det bemærkes, at udgifter til hjælpemidler og undervisningsmaterialer 

efter §§ 76-77 registreres på hhv. på funktion 5.68.98 gruppering 011 
og 5.68.90 gruppering 004 eller 012. Det bemærkes endvidere, at ud-
gifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
registreres på funktion 5.57.75 gruppering 007; fra budgetåret 2014 dog 
på funktion 5.68.90 gruppering 015. 

  
 Udgifterne refunderes af staten med 50 pct., jf. lov om en aktiv beskæf-

tigelsesindsats § 120, stk. 1. 
  
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelses-

forløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres jobcentrets driftsudgifter til tilbud om korte, erhvervsret-
tede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere, jf. § 33 b i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om regional uddannel-
sespulje.  

Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. § 122 b i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen modtager tilskud fra puljen 
fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet styrelsen årligt 
afgiver et tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for tilskuds-
beløbet. 

Det er vigtigt af hensyn til udgiftsopfølgningen på puljen, at kommuner-
ne foretager en korrekt artskontering af udgifter og indtægter. 
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101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. til-

skud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017 jf. § 33 a i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

Her registreres fra 1. juli 2015 jobcentrets driftsudgifter til tilbud om er-
hvervsuddannelser i forbindelse med pulje til uddannelsesløft til dag-
pengemodtagere, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Staten yder i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2017 100 pct. tilskud og 
derefter 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. § 122 a i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 

Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering, idet styrelsen årligt afgiver et tilsagn om tilskud, som er 
den maksimale ramme for tilskudsbeløbet.  

Det er vigtigt af hensyn til udgiftsopfølgningen på puljen, at kommuner-
ne foretager en korrekt artskontering af udgifter og indtægter. 

 

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

Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse 
med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98a i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 

 

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

Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse 
med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er her tale om en ordning med fo-
kus på beskæftigede med en uddannelse. 

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

 
Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 

001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledi-
ge og beskæftigede (gruppering 001 og 002) 

 

  003 Berigtigelse (lov om retssikkerhed og administration på det socia-
le område § 85 samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og til-
skud m.v.) 

Gruppering 003 er til registrering af berigtigelser, jf. Lov om retssikker-
hed og Administration på det sociale område § 85, samt § 64 i be-
kendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 
revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, 
Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrations- og Boligministe-
riets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområ-
der. 
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008  Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring og til 15-17- årige 

med 50 pct. refusion  
     På gruppering 008 sker en registrering af den refusion, som staten yder 

på 50 pct. af kommunens udgifter til hjælpemidler efter LAB § 100 på 
grp. 005 og efter LAB §§ 76-77 på grp. 011, til befordring efter LAB § 
82 på grp. 097 og til 15-17-årige i forbindelse med aktive tilbud på grp. 
015. Trådte i kraft 1. januar 2010.  

  010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppe-
ring 102) 

  019  Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 

 
    020 Tilskud fra EU  
 

ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (72) 

 
5.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, 
udgifter til husly efter § 80 i lov om social service, samt støtte til frivilligt socialt arbejde.  
 
Det bemærkes, at støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. § 18 i lov om social service regi-
streres på gruppering 003.  
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgruppering 
 
  001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 

Her registreres udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbin-
delse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån, jf. lov om æn-
dring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om 
lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven. 
 

  002 Udgifter til husly (servicelovens § 80) 

Her registreres udgifter og indtægter til midlertidigt husly efter service-
lovens § 80. 

 
  003 Støtte til frivilligt socialt arbejde 

   På denne gruppering registreres kommunens støtte til frivillige sociale 
organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i 
lov om social service. 
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2. Forsikringsordningen kan også administreres således, at der ikke opkræves 

forsikringspræmier. I så fald er det en betingelse, at det kan dokumenteres, at 
de langsigtede omkostninger til skader m.v. indregnes i takster, der skal opgø-
res efter omkostningsbaserede principper, jf. bl.a. bekendtgørelse om bereg-
ning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven. Som 
følge af at ældreboliger og forsyningsvirksomheder skal hvile-i-sig-selv, skal 
forsikringspræmier dog opkræves og konteres på de to områder, således at 
mellemværendet mellem kommunen og de to områder påvirkes af præmien. 

 
3. I stedet for at anvende interne arter eller +/- posteringer og opkræve forsik-

ringspræmier kan forsikringsordningen håndteres ved, at der forlods i forbindel-
se med budgetudarbejdelsen foretages en reduktion af bevillingerne svarende 
til værdien af forsikringspræmierne, der placeres på funktion 6.52.74. Udbeta-
linger fra den interne forsikringsordning foretages direkte på funktion 6.52.74 
med anvendelse af eksterne arter. Ved anvendelse af denne model skal forsik-
ringsordningen hvile i sig selv på længere sigt. 

 
De administrative omkostninger vedrørende de interne forsikringsordninger skal regi-
streres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger. Udgifter til skadesudbedringer, 
erstatninger m.v. registreres ved brug af de eksterne arter på funktion 6.52.74. 

 
 
6.52.76 Generelle reserver  
Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budget-
tets vedtagelse, bortset fra løn-og barselspuljer, der budgetteres på funktion 6.52.70. 
Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når der er klarhed om udgifternes for-
deling. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksi-
malt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service. 
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  001 Udligning vedrørende udlændinge 

Her registreres bidrag og tilskud til kommunernes merudgiftsbehov ved-
rørende indvandrere og flygtninge, og vedrørende sociale udgifter til 
flygtninge, jf. § 22 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til 
kommuner. 

 
  005 Efterreguleringer 
 
7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne  
 
På denne funktion registreres kommunernes bidrag til regionerne.  Jf. § 2 i Lov om re-
gionernes finansiering består kommunernes bidrag til finansiering af de regionale udvik-
lingsopgaver af et udviklingsbidrag, der registreres på følgende autoriserede gruppe-
ring:   

  002 Kommunalt udviklingsbidrag 

 
7.62.86 Særlige tilskud 
På denne funktion registreres bidrag og tilskud vedrørende de særlige tilskuds- og ud-
ligningsordninger. 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger.  
 
  001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 

Her registreres tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner efter § 16 
i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

 
  002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet 

med særlige økonomiske vanskeligheder 

Her registreres bidrag og tilskud vedrørende udligningsordningen for 
kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskelig-
heder, jf. § 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til 
kommuner. 

 
  004 Tilskud til »ø-kommuner« 

Her registreres tilskud til kommuner på øer, der består af én kommune, 
jf. § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 
Endvidere registreres tilskud til kommuner med mindre øer, jf. § 20 i lov 
om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 
 
Derudover registreres tilskud til kommuner med mindre øer samt øer, 
der består af én kommune, jf. § 21 a i lov om kommunal udligning og 
generelle tilskud til kommuner. 

 
  005 Tilskud til Bornholms Kommune vedr. udviklingsopgaver 

 Her registreres den af del af statens tilskud til Region Hovedstadsen, 
som udbetales til Bornholms Kommune til finansiering af de udviklings-
opgaver, som er henlagt til Bornholms Kommune jf. § 7 i lov om regio-
nernes finansiering.   

 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.7 - side  10 

  
Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Budget 2017 
 

  016 Jobpræmie til kommunale arbejdsgivere   

   Her registreres indtægter fra jobpræmien til kommunale arbejdsgivere, 
der ansætter ledige i akutjob i minimum 26 uger, jf. § 3 i lov om akutjob 
og jobpræmie til arbejdsgivere.  

  

  017 Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere 

   Her registreres indtægter fra fleksjobbonus til kommunale arbejdsgive-
re, der ansætter personer i fleksjob med en ugentlig arbejdstid på 10 
timer eller mindre i minimum 6 måneder, jf. § 1 i bekendtgørelse om 
fleksjobbonus. 

  018 Tilskud til omstilling af folkeskolen 

   Her registreres tilskud til omstilling af folkeskolen, som følge af folke-
skolereformen.  

  019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 

   Her registreres tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet, som følge 
af økonomiaftalen for 2015. 

  020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen 

   Her registreres tilskud styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen. 

  021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser 

    Her registreres det individuelle tilskud vedr. skattenedsættelser 

 

REFUSION AF KØBSMOMS (65) 

7.65.87 Refusion af købsmoms 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende refusion af moms, jf. 
afsnit 2.6.2. 
 
Registreringen foretages under dranst 7, hovedart 6, på efterfølgende udtømmende, 
autoriserede grupperinger Til de enkelte grupperinger skal knyttes følgende bemærk-
ninger. 
 
Gruppering 002 Refusion af købsmoms og gruppering 003 Udgifter til købsmoms bud-
getlægges med lige store beløb. 
 
Det bemærkes, at da refusionsindtægterne på gruppering 002 registreres som »negati-
ve udgifter«, vil gruppering 002 og gruppering 003 for ét bestemt regnskabsår opveje
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På gruppering 001 registreres den budgetterede udskrivning af kommunal  indkomst-
skat af selvangivne indkomster, som udbetales af Skatteministeriet i form af 1/12-rater i 
løbet af regnskabsåret. Det gælder både for kommuner, som har valgt at selvbudgette-
re udskrivningsgrundlaget og for kommuner, som har valgt at lægge et statsgaranteret 
udskrivningsgrundlag til grund for skatteudskrivningen.  
 
På gruppering 002 budgetteres og regnskabsføres for lidt eller for meget modtaget 
forskudsbeløb af indkomstskat, som afregnes tre år efter kalenderåret.  
 
På gruppering 006 registreres afregning med staten som følge af det skrå skatteloft. 
 
 
7.68.92 Selskabsskat m.v. 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende skat af aktieselskaber 
m.v. efter selskabsskatteloven og af fonde efter fondsbeskatningsloven. Registreringen 
foretages under dranst 7 på følgende autoriserede gruppering: 
 

 001 Afregning af selskabsskat m.v. 

Her registreres den kommunale andel af selskabsskatter m.v. af sel-
skaber, der er hjemmehørende i kommunen samt beløb til vi-
derefordeling til andre kommuner.  

 
7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat pålignet 
visse indkomster. Registreringen foretages under dranst 7 på følgende autoriserede 
grupperinger: 
 
  002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven 
 
  004 Kommunens andel af skat af dødsboer 
 
  005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af kildeskatteloven 
 
7.68.94 Grundskyld 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende grundskyld. 
Grundskyld registreres under dranst 7. Der er autoriseret følgende grupperinger: 
 

001   Grundskyld 
004  Indtægt fra den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysnin-

gen af beskatningsgrundlaget for grundskylden 
 
Tilbagebetalinger af grundskyld registreres på gruppering 001 med anvendelse af 
dranst 7 og hovedart 6 Finansudgifter. Renteudgifter vedr. tilbagebetalingerne registre-
res på gruppering 001 under funktion 7.52.56. Ved registrering på gruppering 004 skal 
art 8.6 anvendes. 
 
7.68.95 Anden skat på fast ejendom 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat på fast 
ejendom. Registreringen foretages under dranst 7 på følgende autoriserede grupperin-
ger: 
 
  001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 
 
  002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 
 
  003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb 
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FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 

8.50.50 Kassekreditter og byggelån 
Denne funktion anvendes, når der med et pengeinstitut er truffet aftale om benyttelse af 
kassekreditter og byggelån. 
 
Det bemærkes, at forbigående overtræk på check-, folio- eller kontokurant-konti forbli-
ver på funktion 8.22.05. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved direkte indsætning af midler eller ved over-
førsel fra andre bankkonti samt ved den endelige prioritering til afløsning af byggelånet. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved træk på kontoen, herunder renter og provisi-
on. 
 
På funktionen registreres endvidere kreditbevægelser ved udstedelse af certifikater til 
den udstedte kurs, mens debetbevægelserne ved indløsning sker til kurs 100. Ligele-
des skal låneprovenuet ved REPO-forretninger uanset løbetiden krediteres på denne 
funktion. 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 

8.51.52 Anden gæld 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten. 
Der er tale om statens andel af beboerindskudslån, statens andel af efterlevelseshjælp 
ydet som lån samt statens andel af frigørelsesafgift. 
 
Det drejer sig om sygedagpenge og dagpenge vedrørende graviditet, barsel og adopti-
on samt godtgørelse i forbindelse med IGU-forløb, hvortil staten yder 100 pct. refusion. 
Endvidere drejer det sig om ATP-bidrag, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Endelig 
drejer det sig om orlovsydelser til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændigt er-
hvervsdrivende. 
 
Det bemærkes, at Udbetaling Danmark har overtaget myndighedsopgaverne vedrøren-
de delpension og fleksydelse pr. 1. maj 2015. De relevante grupperinger på funktionen 
vil blive slettet med virkning fra budget 2017.  
 
Der er til registrering af de sociale pensioner m.v. autoriseret følgende grupperinger: 
    
  012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til løn-

modtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 55) 
  013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt 
  018 Delpension 
  090 Refusion af offentlige pensioner 
  092 Refusion af børnetilskud 
  093 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 
  094 Refusion af andre familieydelser 
  095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser 
  096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrati-

onsgrunduddannelse § 10 
  097 Refusion af ATP-bidrag 
  100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp  
  101 ATP-bidrag sygedagpenge 
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  103 ATP-bidrag delpension 
  105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen  
  106 Fleksydelse 
  107 Bidrag vedr. fleksydelse 
  108 Refusion vedr. fleksydelse 
  109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten. 
  110 Betalinger vedrørende pas 
  111 Betalinger vedrørende kørekort 
  112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skatteplig-

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

tepligtig) 
  114 Dagpenge til EØS-borgere 
  115 Gebyr vedrørende grundvandskortlægning 
  116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 
  117 ATP-bidrag til fleksjobansatte 
  118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i ressourceforløb 
  119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 
 
Det bemærkes, at der vedrørende gruppering 013 Afløb af sygedagpenge vedr. perio-
den før 28. december 2015 i øvrigt bør foretages en særskilt registrering (undergruppe-
ring) af forskudsvis udlagte sygedagpenge. Den særskilte registrering foretages af hen-
syn til opgørelse og afstemning af udlæg. 
 
På gruppering 096 konteres kommunernes refusion af udlæg vedrørende godtgørelse 
for deltagelse i IGU-skoleforløb – herunder befordringsgodtgørelse, jf. lov om integrati-
onsgrunduddannelse § 10. 
 
På gruppering 106 Fleksydelse, konteres kommunens udbetalinger af fleksydelse til 
fleksydelsesmodtagerne. På gruppering 107 Bidrag vedr. fleksydelse, konteres de af 
kommunen opkrævede fleksydelsesbidrag hos dem, der er tilmeldt fleksydelsordningen. 
På gruppering 108 Refusion vedr. fleksydelse, konteres statens refusion af fleksydelse. 
På gruppering 109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten, konteres 
kommunens overførsel af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten. Hertil kommer, at 
eventuelle tilbagebetalinger (udbetalinger) af fleksydelsesbidrag modposteres på denne 
gruppering.  
 
På gruppering 110, Betalinger vedrørende pas, og gruppering 111, Betaling vedrørende 
kørekort, angives borgerens betaling for udstedelse af pas eller kørekort som en kredit-
postering idet dette er at betragte som en kortfristet gæld til staten. Ved overførsel af 
betalinger til Rigspolitiet debiteres beløbet den respektive gruppering. Begge registre-
ringer har modpost på funktion 8.22.01 Kontante beholdninger eller funktion 8.22.05 
Indskud i pengeinstitutter m.v.. 
 
På gruppering 112 konteres tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag, som udbetales 
kontant og dermed er skattepligtige. Her konteres desuden tilbagebetaling af fleksydel-
sesbidrag, der vedrører bidrag indbetalt i perioden fra 16. maj 2011 og indtil udtræden 
af fleksydelsesordningen, jf. § 3, stk. 4, i Lov nr. 1367 af 28. december 2011 om æn-
dring af lov om fleksydelse. 
 
På gruppering 113 konteres tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag, som overføres til 
pensionsordning og dermed ikke er skattepligtige. Her konteres desuden den skattefri 
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er ansat senest 31. marts 1992, henhører under staten, jf. § 12 i lov om tjene-
stemænd m.v. i folkeskolen. Ligeledes afholder staten i henhold til § 26b i lov om 
gymnasier m.v. pensionsudgifterne vedrørende rektorer og tjenestemandsansat-
te lærere ved regionernes og Frederiksberg Kommunes gymnasieskoler m.v. 
Staten yder tilskud til pensionsudgifterne vedrørende rektorer og tjenestemands-
ansatte lærere ved Københavns Kommunes gymnasieskoler m.v. Den statslige 
andel af pensionsforpligtelsen for tjenestemænd er ikke at henregne til kommu-
nens opgørelse af pensionsforpligtelsen. 

 
002 Bonusbetaling vedr. jobcentre 
Registrering af et tilsagn om bonus sker ved at kreditere grupperingen med mod-
post på 9.75.99 Balancekonto. Nedskrivning af tilsagnsforpligtelsen finder sted 
ved at debitere grupperingen med modpost på 9.75.99 Balancekonto. 

 
003 Arbejdsskader 
På grupperingen registreres arbejdsskadeforpligtelser, der ikke er eksternt forsik-
ringsafdækket. En arbejdsskade registreres i regnskabet, når det er utvivlsomt, at 
fremtidige økonomiske fordele fragår kommunen. En arbejdsskade registreres 
senest i det øjeblik Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har truffet afgørelse om er-
statning. Arbejdsskader, som med overvejende sandsynlighed vil blive anerkendt 
af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan registreres, inden der er faldet afgørel-
se i sagen. Arbejdsskadeforpligtelser skal opgøres årligt og skal som minimum 
genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år. 
 

 
EGENKAPITAL (75) 

Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og forpligtelser. Egenkapi-
talen er på denne måde et udtryk for kommunens formue. Egenkapitalen skal specifice-
res på funktionerne 9.75.91, 9.75.92, 9.75.93 og 9.75.94 samt 9.75.99.   
 
9.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver 
Der er tale om en teknisk konto, som sikrer, at kommunens finansielle egenkapital ikke 
øges ved at optage de takstfinansierede aktiver på balancen. 
 
9.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver 
Der er tale om en teknisk konto, som sikrer, at kommunens finansielle egenkapital ikke 
øges ved at optage de selvejende institutioners aktiver på balancen. 
 
9.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver 
Der er tale om en teknisk konto, som sikrer, at kommunens finansielle egenkapital ikke 
påvirkes af optagelsen af de skattefinansierede aktiver på balancen. 
 
9.75.94 Reserve for opskrivninger  
Funktionen er en slags ikke finansiel egenkapital. Formålet med funktionen er at kunne 
opgøre, hvor stor en del af værdien af de ikke-finansielle aktivers værdi, der kan tilskri-
ves ikke realiserede opskrivninger. 
 
Opskrivninger skal registreres på en af følgende grupperinger: 
 
  001 Takstfinansierede aktiver 
 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
 
  003 Skattefinansierede aktiver 
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Balancen skal udarbejdes efter bestemte formkrav. For de øvrige oversigter og redegø-
relser er der ikke fastsat formkrav. I kapitel 9.4 er der en vejledning om, hvordan års-
regnskabet kan opstilles. 
 

Årsregnskabet indsendes elektronisk til Social- og Indenrigsministeriet senest den 1. 
maj på e-mail: budregn@sim.dk. 

 
Udgiftsregnskab 
 
a. Regnskabsopgørelse 
Regnskabsopgørelsen skal i en kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter 
opgjort efter udgiftsbaserede principper. Formålet med opgørelsen er at give en over-
ordnet præsentation af det faktiske årsresultat sammenholdt med det budgetterede. 
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, 
indeholde en regnskabsopgørelse. Opgørelsen skal som minimum vise årets resultat 
fordelt på henholdsvis det skattefinansierede område (hovedkonto 0, 2-7) og det 
takstfinansierede område (hovedkonto 1). Årsresultaterne sammenholdes med bud-
gettet.  

 
Til opgørelsen knyttes der en kort analyse og vurdering af årets resultat samt en forkla-
ring af årsagerne til afvigelser fra det budgetterede. 
Ud over det anførte er der ikke fastsat bestemte formkrav til den enkelte kommunes 
opstilling af regnskabsopgørelsen. 
 
b. Finansieringsoversigt 
Formålet med finansieringsoversigten er at vise, hvilken betydning årets 
regnskabsresultat opgjort efter udgiftsbaserede principper sammen med de finansielle 
dispositioner (bl.a. lånoptagelse) har for de likvide aktiver, samt om de likvide aktiver 
udvikler sig som budgetteret.  
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, 
indeholde en finansieringsoversigt. Oversigten skal vise, hvilken betydning årets ud-
giftsbaserede resultat sammen de øvrige finansielle dispositioner (hovedkonto 8) har 
for udviklingen i kommunens likvide beholdninger (fkt. 9.01-9.11) 

 
Ud over det anførte er der ikke fastsat bestemte formkrav til den enkelte kommunes 
opstilling af finansieringsoversigten.  
 
c. Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger 
Som en del af årsregnskabet skal udarbejdes en oversigt over de driftsbevillinger, som 
er genbevilget i det følgende år. 
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7.4 Revision 
 
Den kommunale styrelseslov indeholder i §§ 42 og 45 bestemmelser om den kommu-
nale revision. Bestemmelserne er uddybet og præciseret i Økonomi- og 
Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, 
revision m.v. Der kan herudover bl.a. henvises til de særlige regler i bekendtgørelse om 
statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden 
for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrati-
ons- og Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressort-
områder. 
 
Det følger af bestemmelserne, at enhver kommune skal lade sine regnskaber revidere 
af en statsautoriseret eller registreret revisor. Kommunens revision skal være sagkyn-
dig og uafhængig. Revisionen skal have adgang til at foretage de undersøgelser m.v., 
den finder nødvendige. De nærmere regler om revisionen fastsættes i et revisionsregu-
lativ. 
 
Årsregnskabet afgives af kommunalbestyrelsen til revision inden den 1. maj i det efter-
følgende år, jf. afsnit 7.1 ovenfor. 
 
Ved revisionen skal det efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, 
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevil-
linger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Endvidere vurderes det, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes be-
slutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en 
økonomisk hensigtsmæssig måde. 
 
Revisionen afgiver beretning om revisionen af årsregnskabet, der forsynes med en på-
tegning om, at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets be-
stemmelser. 
 
Revisionens årsberetning skal afgives til kommunalbestyrelsen inden den 15. juni. 
 
Årsberetningen skal herefter forelægges økonomiudvalget og øvrige kommunale myn-
digheder og behandles på et møde i kommunalbestyrelsen, jf. beskrivelsen af denne 
procedure i afsnit 7.1. 
 
Ud over revisionen af årsregnskabet skal revisionen regelmæssigt foretage en kritisk 
gennemgang af kommunens regnskabsføring mv. og afgive delberetning herom. 
 
Behandling af revisionens delberetninger foregår efter samme procedure som for års-
beretningen. 
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9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 
 
9.3.1 Indledning 
 
Denne vejledning har til hensigt – i tilknytning til de autoriserede regler for udarbejdel-
sen af kommunale budgetter og regnskaber – at tilvejebringe et generelt grundlag for 
kommunernes udarbejdelse af omkostningskalkulationer. Vejledningen er således ud-
arbejdet med henblik på at bidrage med praktiske anvisninger til udarbejdelsen af om-
kostningskalkulationer, herunder i forbindelse med opgørelsen af omkostninger, jf. bl.a. 
lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommu-
ners og regioners deltagelse i selskaber, bekendtgørelse om kommuners og regioners 
beregning og afgivelse af kontrolbud, bekendtgørelse om beregning af takster og beta-
ling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven samt i visse situationer reglerne om frit 
valg af personlig og praktisk hjælp m.v. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er 
tale om en generel vejledning, der knytter sig til beregningen af omkostninger. For sær-
lige krav om regnskabsmæssige redegørelser, efterkalkulationer m.v. i forbindelse med 
lovpligtige omkostningskalkulationer henvises til den specifikke lovgivning herom. 
 
De autoriserede regler i budget- og regnskabssystemet udgør et væsentligt grundlag for 
udarbejdelsen af omkostningskalkulationer – f.eks. vil grundlæggende omkostninger 
som udgifter til lønninger, varekøb m.v. typisk indgå i omkostningskalkulationen. Der 
kan endvidere ud fra anlægskartoteket opgøres afskrivninger på bygninger, maskiner 
m.v. jf. kapitel 8 om indregning og måling af materielle og immaterielle aktiver. De auto-
riserede regler i budget- og regnskabssystemet giver imidlertid ikke i sig selv tilstrække-
lige oplysninger til brug for beregning af konkrete omkostninger og takster/priser for 
specifikke kommunale ydelser. Der vil således i tilknytning til det autoriserede budget- 
og regnskabssystem være behov for en række yderligere elementer til brug for udar-
bejdelsen af omkostningskalkulationer. 
 


