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5. Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 
 1 Drift 

  001 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med 
refusion til og med 30/6-19  

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

 003 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, ordinær uddannel-
se med refusion til og med 31/12-18  

 004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige driftsudgif-
ter med refusion til og med 31/12-18. 

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

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

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

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

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

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

 011  Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, ordinær uddannelse med refusi-
on til og med 31/12-18  

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

 013  Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke-
refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til og med 
31/12-18  

 014  Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke-
refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering 
til og med 31/12-18  

 015 Afløb, godtgørelse efter § 83 i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21 no-
vember 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats med refusion til og 
med 31/12-18 

 016 Afløb, dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til 
øvrig vejledning og opkvalificering til og med 30/6-19  

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

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

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

urigtigt grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper til og med 31/12-18 
 091 Afløb, tilskud vedrørende produktionsskoler til og med 31/12-18 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.9 - side  2 
  
Dato: Juli 2020 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2020 
 

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

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

50 pct. refusion 
   095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats med 50 pct. refusion 
   096 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion 
   097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion 
   098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats med 50 pct. refusion 
 100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion 
 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), 

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

tivering uden refusion fra 1/1-19 
 103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtgørelse 

efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 
1/1-19  

 104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering 
uden refusion fra 1/1-19  

 105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved akti-
vering uden refusion fra 1/1-19 

 106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19 
 107 Afløbsmentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refusion 

og uden at være omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 
30/6-19 

 108 Afløbsmentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med refu-
sion og omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19  

 109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-
19 

 110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse 
uden refusion fra 1/7-19 

 111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion 
fra 1/7-19 

 
 2 Statsrefusion 

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

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

 003 Berigtigelser 
004  Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100) 
 

 020 Tilskud fra EU 
 
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

  1 Drift 
006   Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. 
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refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhver 

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

008   Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannel-
se med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede 
i erhverv m.v. 

 016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ord-
ning, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 
2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats  

017 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til 
særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov-
bekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats  

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

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

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

cappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 
 007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion – 

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

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

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

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

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

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

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

fentlige arbejdsgivere 
 015 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap med 80 

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

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

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

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

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

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

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

pct. refusion 
 
5.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre  

1  Drift  
  108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsør-

gende m.fl. 
  109 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 
  110  Løntilskud under jobafklaringsforløb 
  111 Løntilskud under ressourceforløb 
  112 Løntilskud vedr. revalidender 
  113  Løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap 
 
 2 Statsrefusion  
  004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, 

selvforsørgende m.fl. med 80 pct. refusion 
  005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, 

selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion 
  006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, 

selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion 
  007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, 

selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion 
  008 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. re-

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

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

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

fusion 
  012 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion 
  013 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion 
  014 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion 
  015 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion 
  016 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 80 pct. refusion 
  017 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 40 pct. refusion 
  018 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 30 pct. refusion 
  019  Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct. refusion 
  020 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 80 pct. refusion 
  021 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 40 pct. refusion 
  022 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 30 pct. refusion 
  023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion 
  024 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med 

handicap med 80 pct. refusion 
  025 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med 

handicap med 40 pct. refusion
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  026 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med 

handicap med 30 pct. refusion 
  027 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med 

handicap med 20 pct. refusion 
 
5.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl, og øvrige perso-

ner  ansat med løntilskud i kommuner  
1 Drift  

001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats § 72 og § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv 
m.v.) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelses-
ordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud  

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

005 Løn til øvrige personer ansat med løntilskud i kommunale virksomheder 
m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72 og § 15 i lov om kom-
pensation til handicappede i erhverv m.v.)) 

 2 Statsrefusion  
  003 Berigtigelser  
  020 Tilskud fra EU  
 
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 
   
  015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats) 
  
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. 

tilskud, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontant-

hjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. tilskud, jf. § 96 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats 

 102  Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats  

103   Afløb af jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til 
særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov-
bekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats   
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  104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud 
 

105   Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående 
uddannelse, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 
106   Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-

forsikrede beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
med 50 pct. refusion 

107   Hjælpemidler efter §§ 162 og 179 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats og efter §§ 15 d, 15 f og 15 j i lov om kompensation til handicap-
pede i erhverv m.v. ved fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt 
ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med 
handicapmed 50 pct. refusion 

108   Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusi-
on 

109   Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats til personer på ledighedsydelse med 50 pct. refusion 

113  Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpen-
gemodtagere med 80 pct. refusion, jf. § 97 a i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats 

 
 2 Statsrefusion 
   
  003 Berigtigelse  
  008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befor-

dringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)  
  010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 

og 105) 
011  Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 

pct. refusion (grp.106-109) 
013  Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder 

til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion (grp. 113) 
   019  Tilskud fra EU 
  020 Tilskud fra EU  
 
 
STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE OG ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (72) 
5.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 
 1 Drift 
  001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 
  002 Udgifter til husly (servicelovens § 80) 
  003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a) 
   
 




