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5. Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

 1 Drift 

  001 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med 

refusion til og med 30/6-19  

 002 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 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med re-

fusion til og med 30/6-19  

 008 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 Dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet 

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 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

med refusion til og med 31/12-18 

 016 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 

 092 Afløb, indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et 
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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 § 31 b-31 f i lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats med 50 pct. refusion 

   096 Ressourceforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats med 50 pct. refusion 

   097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion 

   098 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats med 50 pct. refusion 

 100 Jobafklaringsforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats med 50 pct. refusion 

 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), 

driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19  

 102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved 

aktivering uden refusion fra 1/1-19 

 103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse efter § 83 

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

 104 Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering 

uden refusion fra 1/1-19  

 105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden re-

fusion fra 1/1-19 

 106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19 

 107 Mentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refusion og uden 

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

 108 Mentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med refusion 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. 

refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4, og 

100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

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

017 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til 

særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats  

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

og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

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

bejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

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

dicap, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 106 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – kommuna-

le arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

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

ydelse med 50 pct. refusion 

 108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere 

 109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere 

 110 Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap 

 111 Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse 

 

2 Statsrefusion 

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

 003  Berigtigelser 

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

cappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 

 005 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud ved den midlertidige arbejds-

markedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 107) 

 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 – pri-

vate arbejdsgivere 

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

vate arbejdsgivere 

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

vate arbejdsgivere 

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

vate arbejdsgivere 

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

fentlige arbejdsgivere 

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

fentlige arbejdsgivere 

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

fentlige arbejdsgivere 

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

fentlige arbejdsgivere 

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

pct. refusion 

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

pct. refusion 

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

pct. refusion 

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

pct. refusion 

 019  Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 80 

pct. refusion 

 020  Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 40 

pct. refusion 

 021  Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 

pct. refusion 

 022  Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 20 

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

den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse 
ansat i kommuner  

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

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

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

111)  
  020 Tilskud fra EU  
 

5.68.96 Servicejob 
 2 Statsrefusion 
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  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 afløbsudgifter efter 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 
090  Udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (vedrørende 

2011-2012)  
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   Afløb af 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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  104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud 

 

105   Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående 

uddannelse, jf. tekstanmærkning nr. 166 på finansloven 2019, for forløb 

påbegyndt efter 1. januar 2019  

 

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

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

område § 85 samt § 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 
m.v) 

  008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse samt 
vejledning og opkvalificering m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion 
(grp.005, 011, 015 og 097)  

  009 Refusion af udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere 
(vedrørende 2011-2012) 

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

   019  Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 
  020 Tilskud fra EU  
 

 
 
STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE OG ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (72) 

5.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 
 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) 
   
 


