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Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 
 

5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 

5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion vedr. funktion 5.28.25 
  002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 
  003 Refusion vedr. funktion 5.28.21 
  004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 
  005 Refusion vedr. funktion 5.28.24 
   010 Refusion vedr. funktion 5.38.40 
  011 Refusion vedr. funktion 5.38.42 
  012 Refusion vedr. funktion 5.38.45 
  013 Refusion vedr. funktion 5.38.50 
  014 Refusion vedr. funktion 5.38.52 
  015 Refusion vedr. funktion 5.38.53 
  016 Refusion vedr. funktion 5.38.58 
  017 Refusion vedr. funktion 5.38.59 
  018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016 
  020  Refusion vedr. funktion 5.28.22 
  091 Berigtigelser 
  100     Refusion vedr. funktion 5.30.26 
  101    Refusion vedr. funktion 5.30.27 

103    Refusion vedr. funktion 5.30.29 
  104    Refusion vedr. funktion 5.30.31 

105    Refusion vedr. funktion 5.30.36 
106     Refusion vedr. funktion 5.38.38 

  107     Refusion vedr. funktion 5.38.39 
  108    Refusion vedr. funktion 5.38.41 
  109    Refusion vedr. funktion 5.38.51 
 
 

DAGTILBUD MV. TIL BØRN OG UNGE (25) 

5.25.10 Fælles formål 
 1 Drift 
  001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 

2 og 4) 

  002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslo-

vens § 11, stk. 7 og 11) 
  017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 

76, stk. 2) 
  018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i ) 
  019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens 

§ 86) 
 
   200  Ledelse og administration 
2 Statsrefusion 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 

til uledsagede flygtningebørn (jf. § 99, stk. 2, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 

til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i 
døgnophold (jf. § 99 stk.2, nr. 1) 
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5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 
 1 Drift 
  001 Løn til dagplejere  
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4) 
  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der 

indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 
  004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 

1, nr. 5) 
  092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dag-

tilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud 

efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4) 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2, § 

51, stk. 6, § 63, nr. 2-4, og § 76, stk. 1) 
  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i tværgående 

institutioner efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold 
efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 

  004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagtilbud i tværgående institutioner 
(j dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5) 

  092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i daginstitution i 
tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 32, § 32 a og § 41, stk. 8)
   

  093 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i fritidshjem og 
klub i tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 57, § 61, stk. 5, § 71 
og § 74, stk. 5) 

   200  Ledelse og administration 
 
5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2) 
  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutio-

ner, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, 
nr. 7) 

  004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i daginstitutioner (dagtilbudslovens § 
43, stk. 1, nr. 5) 

  092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 
§§ 32, 32a og 41, stk. 8) 

   200  Ledelse og administration 
 
5.25.15 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 51, stk. 6, og § 63, nr. 2-4) 
  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i fritidshjem, der 

indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 
  092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 

§ 57 og § 61, stk. 5) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 

2-4) 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1)  
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  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i klubber, der 
indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 

  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (dagtilbudslovens §§ 71 og, 74, stk. 5) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 
 
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber 

og puljeordninger 
 1 Drift 
  001 Tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens § 101) 
  002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 36) 
  003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 

38) 
  004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37) 
  005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, 

nr. 2-4, og stk. 2).  
   

  007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i 

puljeordninger (dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).  

  008 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etab-

leret som privat dagpleje (dagtilbudslovens § 34)  
  009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etab-

leret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102) 
  010 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i 

puljeordninger (dagtilbudslovens § 43, stk.1, nr. 2-4, § 63, nr. 2-4, og § 
76, stk. 1).  

  011 Friplads i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (dagtilbudslovens § 
43, stk. 1, nr. 5) 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 

5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 
 1 Drift 
  003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6) 

004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, 
stk. 1, nr. 8) 

  005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 
1, nr. 5) 

  007 Advokatbistand (§ 72) 
  092 Betaling (§§ 159 og 160) 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser af refusion vedrørende advokatbistand 
  004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3) 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 

§ 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
 
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
 1 Drift 
  002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2, 

og § 83 i medfør af § 44) 
 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges proble-

mer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 
  004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller 

den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) 
  005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44) 
  006  Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 

5 og § 84 i medfør af § 44) 
  007 Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og 

§ 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76, stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4) 
  008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6) 
  009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 

52, stk. 3, nr. 8) 
  010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak-

tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, 
stk. 2, i medfør af § 44) 

  011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må 
anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en 
ungs særlige behov for støtte (§ 52 a ) 

  013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et 
barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54) 

  014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, 
stk. 1) 

  016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8) 
  017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.) 
  019   Ledsagerordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

(servicelovens § 45) 
  200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
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  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 

§ 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

  009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 
år (jf. § 181, stk. 2) 

 
5.28.22 Plejefamilier  
 1 Drift 
  001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1) 
  002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)  
  003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2) 
  004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
  005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4) 
   007 Socialtilsyn, objektiv finansiering 
  008 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 b, stk. 4) 
  009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1) 
  010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 
  011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2) 
  012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2) 
  013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3) 
  014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1. nr. 3) 
 
 
  092 Betaling (§§ 159 og 160) 
 
 2 Statsrefusion 
   
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 

§ 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
 1 Drift 
  001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) 
  002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, 

nr. 7) 
  092 Betaling (§ 159 og 160) 
   200  Ledelse og administration 
 
 2 Statsrefusion 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 

§ 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
 
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 
 1 Drift 
  092 Betaling (§ 159 og 160) 
 
 2 Statsrefusion 
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  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 

§ 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36) 
 1 Drift 
  092 Forældrebetaling  
  200  Ledelse og administration 
 
 2 Statsrefusion 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 

§ 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
 1 Drift 
  001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminali-

tet 
  002 Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner eller afdelinger, jf. § 15 

i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
  003 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelin-

ger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
  004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsfor-

løb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdoms-
kriminalitet 

  005 Supplerende foranstaltninger fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. § 54, 
stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
TILBUD TIL ÆLDRE (30) 
 
5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af 

frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite-
ringsforløb (§ 83 a)  

 1 Drift 
  001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, 

samt rehabiliteringsforløb til ældre 
  002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, 

samt rehabiliteringsforløb til ældre 
  092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit 

valg af leverandør 
  200 Ledelse og administration 
   
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-

vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 
 1 Drift 
  009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) 
  011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leve-

randør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) 
og socialpædagogisk støtte (§ 85) 

  012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejebolig-
loven § 32) 

  013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven 
§ 32) 

  014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling (fri-
plejeboligloven § 32) 

  015 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madsservice 
undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93), samt reha-
biliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 

  020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 
  093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit 

valg af leverandør  
  094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger 
  096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger 
  200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
  002 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

5.30.28 Hjemmesygepleje  
 1 Drift 
  001 Kommunens levering af hjemmesygepleje 
  002 Private leverandører af hjemmesygepleje  
  200 Ledelse og administration 
   
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre  
 1 Drift 
  001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a) 
   002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens 

§ 79) 
  003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelo-

vens § 84) 
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  092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende  sigte 
  093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse 

med afløsning, aflastning og midlertidig ophold 
  200 Ledelse og administration 
   
5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (service-

lovens § 112, 113, 116 og 117) 
 1 Drift 
  002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112) 
  003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112) 
  005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) 
  006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) 
  007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) 
  009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) 
  010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) 
  011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) 
  012 Hjælpemiddeldepoter  
  
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget 

hjem 
 1 Drift 
  001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119) 
  003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122) 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 

TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) 

5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med 
handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 
samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)  

 1 Drift 
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice 

samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.  
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt 

rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv. 
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit 

valg af leverandør 
200 Ledelse og administration 

           2 Statsrefusion 
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 
82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) 

 1 Drift 
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren 

selv antager (servicelovens § 95) 
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funkti-

onsevne (servicelovens § 96) 
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer 

(servicelovens § 85) 
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktions-

evne (servicelovens § 85) 
005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens 

§ 85)  
006 Behandlingstilbud til personer med særlige sociale problemer (service-

lovens § 102) 
007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat funktionsevne 

(servicelovens § 102) 
008 Behandlingstilbud til personer med sindslidelse (servicelovens § 102) 
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelo-

vens § 118)     
011    Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)  

012    Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 

b) 

013    Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c) 
   200 Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 
år (jf. § 181, stk. 2)  

 
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12) 
 1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
 2  Statsrefusion
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008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med 

handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117) 

 1 Drift 
   001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)  
   002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112) 
   003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112) 
   005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) 
   006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) 
   007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) 
   009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) 
   010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) 
   011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) 
   012 Hjælpemiddeldepoter  
 2 Statsrefusion 
   008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 

og110) 
 1 Drift 
  001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 

110) 
  002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) 
  092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 
   
  003 Berigtigelser vedr. refusion med 50 pct. refusion 
  004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale 

problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5) 
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 

§ 141) 
 1 Drift 
  001 Dagbehandlingstilbud 
  002 Døgnbehandlingstilbud 
  003 Ambulant behandling  
 
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslo-

vens § 142) 
 1 Drift 
  001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-

over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehand-
ling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi 

  002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-
lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-
lovens § 142) i døgnbehandlingsregi 

  003 Anonym, ambulant behandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og 
derover (servicelovens § 101 a) 

  092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2) 
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   200  Ledelse og administration
 
 2 Statsrefusion 
   

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 
 1 Drift 
  001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 
  002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne 
  003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse 
  093 Beboeres betaling for service 
  094 Beboeres betaling for ophold 
  096 Beboeres betaling for el og varme 
   200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
   

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 

5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 
 1 Drift 
  001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer 
  002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne  
  003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse  
  093 Beboeres betaling for service 
  200 Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
   

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)  
 1 Drift 
  001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 
  002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funkti-

onsevne. 
  003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse.  
  092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) 
   200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
   

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)
 
 1 Drift 
  002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelovens § 99) 
  003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funkti-
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onsevne (servicelovens § 97) 

  004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98) 
  005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse 

(servicelovens § 99)  
 2 Statsrefusion 
   

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 
år (jf. § 181, stk. 2)  

 
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a) 

 
5.38.58  Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 
 1 Drift 
  001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 
  002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne  
  003 Beskyttet beskæftigelse for personer med sindslidelse 
  
  005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105) 
 2 Statsrefusion 
   

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1)

 
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 
 1 Drift 
  001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale proble-

mer 
  002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psy-

kisk funktionsevne  
  003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse 
  005 Arbejdsvederlag (§ 105) 
   200  Ledelse og administration 
   2 Statsrefusion 
   

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 

5.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og intro-
duktionsforløb m.v.  
 1 Drift   
  001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a 
  002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 b 
  003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslo-

vens § 23 c med 50 pct. refusion 
  004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 

d 
  005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a 
  006 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 b 
  007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrationslo-

vens § 23 c med 50 pct. refusion   
  008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 d 
  009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslovens § 24 

a 
  010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere iføl-
ge integrationslovens § 21 

  011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge 
integrationslovens § 21 

  012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsfor-
løb ifølge integrationslovens § 24 d 

  013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om dansk-
uddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

  014 Tolkeudgifter. 
  018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions-

forløb ifølge integrationslovens § 24 f 
  019  Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g 
  091  Gebyr for deltagelse i danskuddannelse 
  092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv. 
  097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrej-

seprogrammet eller introduktionsprogrammet  ifølge § 45, stk. 3, i inte-
grationsloven 

100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompe-
tencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr.2 

101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrati-
onslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4. 

102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær be-
skæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1. 

  104  Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompeten-
cegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2 

  105  Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær be-
skæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1 

   
 

 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011  
  002 Refusion af afløbsudgifterne på gruppering 103 
  003 Refusion af udgifterne på gruppering 018-019 
  004 Berigtigelser 
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  005 Refusion af afløbsudgifter på gruppering 012-013 vedrørende 2017 og 

tidligere 
 
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-
ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. 
 1 Drift 
  001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram-

met efter integrationsloven i 1. halvår 2016.  
  002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlæn-

dinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller 
introduktionsprogrammet 

  003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre 
   
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 
   
  011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c  
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 med 75 pct. 

refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontant-

hjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrati-
onsydelse med 50 pct. refusion 

  093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. 
refusion 

  094 Tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct. refusion før 1. 
januar 2016 

 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. 

refusion  
  005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 

005) 
  006 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 

80 pct. refusion 
  007 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 

40 pct. refusion 
  008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 

30 pct. refusion 
  009 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 

20 pct. refusion 
010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 50 pct. re-

fusion  
  011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 30 pct. 

refusion  
  012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-

se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-
met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. 
refusion 

  013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-
met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. 
refusion 

  014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-
met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. 
refusion 

  015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-
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met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. 
refusion 

  016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se til andre med 80 pct. refusion 

  017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se til andre med 40 pct. refusion 

  018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se til andre med 30 pct. refusion 

  019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se til andre med 20 pct. refusion 

  020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 
80 pct. refusion 
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  021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 

40 pct. refusion 
  022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 

30 pct. refusion 
  023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 

20 pct. refusion  
  024 Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 

med 75 pct. refusion (grp. 090). 
  025 Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og 

kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt 
integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 091). 

  027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. 
med 50 pct. refusion (grp. 093).  

  028  Refusion af tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct, refu-
sion før 1. januar 2016 (grp. 094) 

 
5.46.65 Repatriering 
 1 Drift 
  001 Hjælp til repatriering 
  002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. re-

patrieringslovens § 13, stk. 2. 
 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) 

5.48.66. Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 
 1 Drift 
  001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering 
  002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering 
  003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering 
  004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering 
 
5.48.67 Personlige tillæg m.v. 
 1 Drift 
  001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige 

tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), per-

sonlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  007 Briller, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 
  008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 
  009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1) 
  010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4) 
  011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a 

(§ 18) 
  012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 
  013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 

(§ 17, stk. 1 og 3) 
  014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 
  093 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 1. 1. 

1998 
  094 Tilbagebetaling a personlig tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden 

1.1. 1998 – 1.3. 2001 
 2 Statsrefusion 
   003 Berigtigelser 
  004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 
 
5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 
 1 Drift 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinan-

siering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 
  002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal 

med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 
  003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinan-

siering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 
  004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal 

med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 
  005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter 

regler gældende fra 1. januar 2003 
  006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter 

regler gældende fra 1. januar 2003 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 

KONTANTE YDELSER (57) 

5.57.71 Sygedagpenge 
 1 Drift 
  001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov 

om sygedagpenge 
  003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, 

stk. 2, i lov om sygedagpenge 

   004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med 

alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2, i lov om ret til orlov og dag-

penge ved barsel 

   005   Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 

50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge 

   006   Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 

pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, 

stk. 3, i lov om sygedagpenge 

   008   Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres 

ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats 

   009  Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refu-

sion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

   012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 

82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

   013 Sygedagpenge  

   014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 

   090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 

  2 Statsrefusion 
  002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge 

(grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpen-

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

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

   010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion 

   011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion 

   012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion 

   013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion 

   014 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. re-

fusion 

   015 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. re-

fusion 

   016 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. re-

fusion 

   017 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. re-

fusion 
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5.57.72 Sociale formål 
 1 Drift  
 
  004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 

84)    
  006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82) 
  007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82 a) 
  008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 
  009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 
     (Serviceloven, § 41) 
  010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 100) 
  011 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter 

§ 26, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark 
  012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter 

§ 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark 
  015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af 

børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 42) 
  016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere 

mv. i forbindelse med hjemmetræning (serviceloven, § 32 a, stk. 6) 
  017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, 

§ 85 a) 
  018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81 a) 
  019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt stillede 
  020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 

017 minus 019.  
  003 Berigtigelser 
 
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
 1 Drift 
   

   007 Kontanthjælp 

   008 Uddannelseshjælp 

   009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016 

   010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.  

   011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

   012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 
   
 
  017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i lov 

om aktiv socialpolitik) 
   
  019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til 

social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion 
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  091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i 
lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats samt § 164 i lov om social service) 

  092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i 
lov om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats samt § 164 i lov om social service) 

  093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i lov 
om aktiv socialpolitik) 

  094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i lov 
om aktiv socialpolitik) 

  095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. 
refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik). 

  096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 
2006 med 50 pct. refusion 

097  Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp 

efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion  

100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering 

101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering 

102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering 

103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering 

 
 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094 
  002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kon-

tanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social 
pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097 

  003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 
samt regnskabsaflæggelse og revision) 

004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 
med 35 pct. refusion 

   005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion 

   006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion 

   007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion 

   008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion 

   009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion 

   010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion 

   011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion 

   012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion 

   013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 

   014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 

   015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 

   016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 

   017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. med 80 pct. refusion 

 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. med 40 pct. refusion 

 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. med 30 pct. refusion 
  020 Tilskud fra EU 
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   021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. med 20 pct. refusion 

   022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 

80 pct. refusion 

   023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 

40 pct. refusion 

   024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 

30 pct. refusion 

   025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 

20 pct. refusion 

   026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 

pension med 80 pct. refusion 

   027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 

pension med 40 pct. refusion 

   028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 

pension med 30 pct. refusion 
    029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 

pension med 20 pct. refusion 
  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på 

grp. 096 
 

5.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende 
visse grupper af flygtninge 

 1 Drift 
  007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtninge-

børn(integrationsydelse mv.) 
  008 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til uledsagede flygtninge-

børn 
  009 Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt ned-

sat funktionsevne anbragt i døgnophold (integrationsydelse, kontant-
hjælp mv.) 

  010 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtninge med betyde-
ligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold 

  011 Hjælp til nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100 med 100 
pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne 
anbragt i døgnophold  

  016 Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. refusion til 
flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2) 

  091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 
   
 2 Statsrefusion 
   

  005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf. udgifter  
 på grupperingerne 007 og 008)   

  006 100 pct. refusion vedrørende hjælp til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. udgifter på grup-
peringerne 009, 010 og 011) 

  007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til 
flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 016)   
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  020 Tilskud fra EU 
 
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere 
 1 Drift 
    
  011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refu-

sion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51) 
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  093  Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 
  094 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 
  096 Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. 

vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 

  097  Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv 

socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 

001  Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppe-
ring 094 

002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion minus gruppering 093 
  003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 

samt regnskabsaflæggelse og revision) 
  004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus gruppering 097 
  020  Tilskud fra EU 
  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på 

grp. 096 
 
5.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering 
 1 Drift 
  001 Tilskud til lejere 
  002 Lån til lejere af én og tofamilieshuse 
  003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 
  005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 
  006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger 
  091 Efterreguleringer 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
 
5.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering 

1  Drift 
   001 Boligsikring som lån 
  002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter § 29 b 
  003 Boligsikring som tilskud og lån 
  004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven 
  005 Boligsikring som tilskud 
  006 Almindelig boligsikring 
  007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 
  008 Tilskud til erhvervslejere 
  009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger 
  010  Boligsikring efter særligt behov uden refusion 
  091 Efterregulering 
  092  Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter  
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
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5.57.78  Dagpenge til forsikrede ledige 

 1 Drift 

    

   004 Berigtigelser 
   005  Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledi-

ge efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 

013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 

014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 

015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 

016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering 

017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering 

018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering 

019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering 

 

5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 

 1 Drift 

  006  Afløb af driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydel-

sesordning med 50 pct. refusion   

   

  010 Afløb af løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. 

refusion 

  011 Afløb af driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydel-

se 

  012 Afløb af befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse 
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013 Afløb af kontantydelse vedrørende perioden fra 1. januar 2016 

014 Afløb af løntilskud vedr. kontantydelse vedrørende perioden fra 1. ja-

nuar 2016 

015 Afløb af transportudgifter til personer med ret til kontantydelse med 50 

pct. refusion 

  093 Tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 

30 pct. refusion 

  094 Tilbagebetaling af kontantydelse med 50 pct. refusion 

 

 2 Statsrefusion 

 

  004  Berigtigelser 

  006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 

med 50 pct. refusion, grp. 006. 

  007  Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 

2016 i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering 

med 30 pct. refusion minus gruppering 093 

  008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntil-

skud med 50 pct. refusion minus gruppering 094 

  009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportudgifter til 

personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, grp. 012 og 015 

  010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion 

  011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion 

  012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion 

  013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion 

  014 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 80 pct. refusion 

  015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion 

  016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion 

  017 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 

5.58.80 Revalidering 
 1 Drift 
   

  003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats 

  004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (§ 71, stk. 1, i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  005 Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsin-

stitutioner (§ 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

   
  008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med 

løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
§ 51, jf. § 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2) 

  

  013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats 

  014  Revalideringsydelse 

  015  Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering  

  016  Tilskud til selvstændig virksomhed 

  017 Løntilskud vedr. revalidender 

  091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 

pct. refusion  

  092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65, §§ 93-94 i lov 

om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv 

socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)  

  094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 

med 30 pct. refusion 

   

  2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt af-

løbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093  
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelser med 

65 pct. refusion på grp. 008, minus 092 
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  009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus grp. 094 
 010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion 
 011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion 
 012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion 
 013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion 
 014 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 

med 80 pct. refusion 
 015 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 

med 40 pct. refusion 
 016 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 

med 30 pct. refusion 
 017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 

med 20 pct. refusion 
 018 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 80 pct. refusion 
 019 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 40 pct. refusion 
 020 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 30 pct. refusion 
 021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion 
 022 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct. refusion 
 023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion 
 024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion 
 025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion 
  
 
5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-

gruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)  
 1 Drift 
  008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, 

nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 
50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats) 

  009 Afløb af løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i 
målgruppe § 2, nr. 8, med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats (§ 63 og § 64, stk. 7, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats) 

  012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i 
målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i 
målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats 

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

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

  094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i 
målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere 
skånejob) (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  095 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede personer i 
målgruppe § 2, nr. 8, ydet med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

   
  098  Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer i fleksjob og 

personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, og handicappede 
personer, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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  111  Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov 

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

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
  113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. 

refusion 
  114 Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende ydet med 65 

pct. refusion 

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

en aktiv beskæftigelsesindsats 
  116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kom-

munernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommu-
nerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 
og 3 

  117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om 
kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kom-
munerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, 
stk. 2 og 3 

  118 Fleksbidrag fra staten 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, 

minus grp. 094, 095 og 098) 
  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selv-

stændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en ak-
tiv 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. refusion 

  010 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, 
nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 40 pct. refusion 

  011 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, 
nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 30 pct. refusion 

  012 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, 
nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 20 pct. refusion 

  013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. 
refusion 

  014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. 
refusion 

  015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. 
refusion 

  016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. 
refusion 

  017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. refu-
sion 

  018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refu-
sion 

  019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refu-
sion  

  020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refu-
sion 

 

5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 
 1 Drift 
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   006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse 

   007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse 

   008  Ressourceforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion, 

   012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 

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

   013 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refu-

sion, aktiv 

   016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion 

   017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion 

   091  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perio-

den før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 

   092  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. 

refusion   

   093  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. 

perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion   

   094  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 

pct. refusion  

   101 Jobafklaringsforløb, afløb af løntilskud med 50 pct. refusion 

   102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden 

refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik 

   103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 

   104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 

   105 Løntilskud under ressourceforløb 

   106 Løntilskud under jobafklaringsforløb 

 
 2 Statsrefusion 

001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 

pct. refusion (grp. 012) minus grp. 091 og 093  

002  Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 006-007 og 016-017) og 

afløbsudgifter (grp. 008 og 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 
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   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  

 007   Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 

104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 

 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 

104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 

 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 

pct. refusion (§§ 74 e og 74 f) 

 093  Indtægter fra tilbagebetaling af befordringsgodtgørelse og udgifter til 

hjælpemidler til personer på ledighedsydelse 

094  Indtægter fra tilbagebetalinger af ledighedsydelse, ikke-

refusionsberettiget (tilbagebetalinger vedr. grp. 004) 
  095  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 30 

pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik 
 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus 

grp. 91 og 93) 
  002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 

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

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