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KONTANTE YDELSER (57) 
 
 

5.57.71 Sygedagpenge 
På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. 
lov om sygedagpenge. Endvidere registreres den kommunale medfinansiering af dag-
penge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved 
barsel.  
 
Det bemærkes, at kommunens indtægter som arbejdsgiver i form af refusion af syge-
dagpenge fra dagpengemyndighedskommunen, i regnskabet skal registreres på de 
relevante funktioner, hvor udgiften til løn (herunder løn under sygdom) til de pågælden-
de registreres. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for sygedagpenge og 
løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere fastsættes på baggrund af antallet af uger på 
offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. 
fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53. 
 
Det bemærkes, at afløbsudgifter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 
2015, hvortil staten yder 100 pct. refusion, registreres på funktion 8.51.52. Afløbsudgif-
ter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 uden refusion eller hvortil 
staten yder 30 pct. eller 50 pct. refusion registreres på afløbsgrupperinger under denne 
funktion. Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere før 1. januar 2016, hvor-
til staten yder 50 pct. refusion, registreres ligeledes på en afløbsgruppering under den-
ne funktion.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, 

i lov om sygedagpenge 

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til 
sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden 
statslig refusion, jf., § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge. 
 
Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. de-
cember 2015 registreres på gruppering 013. 
 

  003 Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 
62, stk. 2, i lov om sygedagpenge 

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til 
sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedag-
penge. 
 
Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. de-
cember 2015 registreres på gruppering 013. 

 
  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 dagpenge ved barsel 

Her registreres den kommunale medfinansiering på 50 pct. af udgifter-
ne til dagpenge til forældre med alvorligt syge børn jf. §§ 26 og 42, stk. 
2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel frem til 1. april 2017, 
hvor ordningen overgår til 100 pct. statslig finansiering. Herefter regi-
streres alene afløbsudgifter vedrørende perioden før 1. april 2017.
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Dagpenge, som udbetales efter barselslovens § 26, og som dækker en 
periode før den 1. april 2017, skal fortsat medfinansieres med 50 pct. af 
kommunerne. Det gælder, uanset om dagpengene udbetales før eller 
efter den 1. april 2017. 

 
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 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til 
sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sy-
gedagpenge. 

 
Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. de-
cember 2015 registreres på gruppering 013. 

 
  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 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til 
sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemodtage-
re og til personer i aktivering i øvrige vejlednings- og opkvalificeringstil-
bud, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge og § 32, stk. 1, nr. 2, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. de-
cember 2015 registreres på gruppering 013. 

 

   008  Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodta-

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

beskæftigelsesindsats  

Her registreres de kommunale afløbsudgifter vedr. perioden før 1. ja-

nuar 2016 til løntilskud til sygedagpengemodtageres ansættelse med 

løntilskud, efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ved 

ansættelse i løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne 

gruppering. Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne. 

 

Det bemærkes, at løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere vedr. peri-

oden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 014. 
 

   009   Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. 

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

Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdspladsredskaber og ar-

bejdspladsindretning) efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats. Det bemærkes, at udgifter til undervisningsmaterialer efter §§ 

76-77 registreres på funktion 5.68.90. 

 

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

om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
  012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere 

efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats.   
  
Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1, i lov
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 om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
  013 Sygedagpenge 

Her registreres udgifter til sygedagpenge efter lov om sygedagpenge. 

 

Det bemærkes, at udgifter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. de-

cember 2015 (før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgruppe-

ringer under denne funktion. 
 
  014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 

Her registreres udgifter til løntilskud til sygedagpengemodtageres an-

sættelse med løntilskud, efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats. Ved ansættelse i løntilskud registreres alene udgiften til 

løntilskud på denne gruppering. 

 

Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 

vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registre-

res på en afløbsgruppering under denne funktion. 
 

  090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 

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

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

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

 
  003 Berigtigelser 
   
  005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedag-

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

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

sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud. 

 

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

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

dringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere. 

 

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

 
  010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 80 pct. refu-
sion i de første 4 uger med ydelser. 
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011  Refusion af sygedagpenge med 40 pct. Refusion 
Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 40 pct. refu-
sion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 
  012   Refusion af sygedagpenge med 30 pct. Refusion 

 Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 30 pct. 
 refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 

 
  013   Refusion af sygedagpenge med 20 pct. Refusion 

  Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 20 pct. 
  refusion fra den 53. uge med ydelser. 

 
  014   Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af løntilskud til sygedagpengemodtageres an-
sættelse med løntilskud på grp. 014 med 80 pct. refusion i de første 4 
uger med ydelser. 

 
  015   Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af løntilskud til sygedagpengemodtageres an-
sættelse med løntilskud på grp. 014 med 40 pct. refusion fra den 5. til 
den 26. uge med ydelser. 

 
  016   Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af løntilskud til sygedagpengemodtageres an-
sættelse med løntilskud på grp. 014 med 30 pct. refusion. Fra den 27. 
til den 52. uge med ydelser. 

 
  017   Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af løntilskud til sygedagpengemodtageres an-
sættelse med løntilskud på 014 med 20 pct. refusion fra den 53. uge 
med ydelser. 

 
5.57.72 Sociale formål  
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter lov om 
social service (serviceloven) bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 
og 10 a i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og 
voksne med nedsat funktionsevne efter serviceloven. Lønudgifter til kontaktpersoner og 
lignende registreres under hovedart 1.  
 

Her registreres desuden opkrævninger fra Udbetaling Danmark for tab vedrørende 

ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter lov om Udbetaling Danmark § 26,

 stk. 4 og stk. 5, 1. og 2. pkt. Det gælder tab for alle ydelser og tilskud, som administre-

res af Udbetaling Danmark, og hvor kommunerne dækker tab efter § 26, stk. 4. eller 

stk. 5, 1. og 2. pkt. uanset om kommunerne i øvrigt medfinansierer ydelsen eller til-

skuddet. Alle udgifter til tab som dækkes af kommunerne efter Lov om Udbetaling 

Danmark § 26, stk. 4 og stk. 5, 1. og 2. pkt. registreres på denne funktion uanset hvil-

ken ydelse eller hvilket tilskud tabet vedrører. 

 
  004  Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 
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og 84)  

Her registreres udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv. 
med børn efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
Endvidere registreres her udgifter til hjælp til udgifterne ved at forsørge 
et barn når forældremyndigheden er tillagt en person, der ikke har for-
sørgelsespligt over for barnet efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
  006  Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82) 

Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling el-
ler lignede efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. 
Udgifter, der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af starthjælp, 
registreres på funktionen. 

 
007  Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 

§ 82 a) 

   Her registreres udgifter forbundet med § 82 a i lov om aktiv socialpoli-
tik. Tilskuddet gives til personer, der modtager de laveste ydelser efter 
lov om aktiv socialpolitik, til dækning af udgifter til alle former for fore-
byggende og behandlende tandpleje.  

 
   Der ydes 50 pct. statsrefusion til kommunernes udgifter til ordningen.  
 

  008  Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 

Her registreres udgifter til dækning af enkeltudgifter efter § 81 og udgif-
ter til flytning efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. 
Udgifter, der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af starthjælp, 
registreres på funktionen. 

 
  009  Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktions-

evne (serviceloven, § 41) 

Her registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved for-
sørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langva-
rig lidelse, efter § 41 i serviceloven om social service. Det bemærkes at 
hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn 
med nedsat funktionsevne registreres på gruppering 015. 

 
  010  Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 

100) 

Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til 
personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 
100 i serviceloven. 

 
  011 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne 

efter § 26, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark 
Her registreres udgifter, som opkræves af Udbetaling Danmark, til 
dækning af tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommu
nerne efter § 26, stk. 4 i lov om Udbetaling Danmark, dvs. tab i forbin-
delse med fejlagtig udbetaling af ydelser og tilskud, som skyldes urigti-
ge eller mangelfulde oplysninger fra kommunen. 
 

  012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne 
efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark 
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Her registreres udgifter, som opkræves af Udbetaling Danmark, til 
dækning af tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommu-
nerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt. i lov om Udbetaling Danmark, dvs. 
tab, som alene skyldes fejlagtig administration i Udbetaling Danmark, 
herunder som følge af manglende ret til betaling fra staten eller mang-
lende dokumentation, på sagsområder, der er overført fra kommuner-
ne.  
 

015  Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse 
af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, § 42) 

    Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag 
til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller ind-
gribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 42 i serviceloven. Det 
bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat 
funktionsevne registreres på gruppering 009. Udbetalinger af særlig le-
dighedsydelse efter § 43 registreres direkte på funktionen, dvs. på en 
frivillig gruppering i intervallet 021 til 089. 

 
  Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier direkte rela-
teret til pleje af det anbragte barn efter servicelovens § 66 a, stk. 2, skal 
konteres på funktion 5.28.22 gruppering 008.  

  016   Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, 
hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (serviceloven, § 32 
a, stk. 6) 

  Her registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, 
kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning efter servicelo-
vens § 32a, stk. 6. 

 
  017  Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktiv-

loven, § 85 a) 
Her registreres udgifter til medfinansiering af efterlevelseshjælp, eks-
klusiv efterlevelseshjælp ydet som lån, efter § 85 a i lov om aktiv soci-
alpolitik. I de tilfælde hvor den udbetalte hjælp ydes som et a conto be-
løb, og hvor der efterfølgende sker en regulering af beløbet, registreres 
det regulerede beløb i form af udbetaling af hjælp eller tilbagebetaling 
af hjælp også her. Tilbagebetaling af efterlevelseshjælp som følge af 
svig, jf. aktivlovens § 91, registreres ligeledes på denne gruppering.  
 

Fra 1. maj 2015 er myndighedsopgaverne overgået til Udbetaling 

Danmark. Der vil imidlertid være åbent for registrering af udgifter og 

indtægter vedr. perioden frem til 1. maj 2015 med henblik på afregning 

af refusioner i 2016. Herefter skal kontoen vise kommunernes finansie-

ringsbidrag til efterlevelseshjælp. 
 
  018  Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81 a) 

Her registreres udgifter til hjælp til udsættelsestruede lejere efter § 81 a 
i lov om aktiv socialpolitik. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt be-
grundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelses
truet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at 
personen udsættes af boligen. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af 
kommunen. 

 
  019  Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt 

stillede 
Her registreres tilbagebetalinger af tilskud til tandpleje efter § 82 a i lov 
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om aktiv socialpolitik 
 
  020  Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere 

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til udsatte lejere efter § 81 a i 
lov om aktiv socialpolitik. 
 

Der er på på dranst 2 autoriseret gruppering 002 til refusion af udgifterne til sociale 
formål registreret på driftsgrupperingerne 004-010, 015 og 017 fratrukket gruppering 
019. 
 
På dranst 2 er desuden autoriseret gruppering 003 vedrørende berigtigelser efter § 65, 
stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revi-
sion. 
 
Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning (SEL § 176) vedrørende 
grupperingerne 009, 010, 015 og 016 på denne funktion registreres på funktion 5.22.07 
indtægter fra den centrale refusionsordning gruppering 018. 
 
Vedrørende registrering af efterlevelseshjælp ydet som lån henvises til konteringsreg-
lerne for funktion 8.32.25. 
 

5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til 
forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.  
 

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for forsørgelsesudgif-

terne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssat-

serne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-

52 og 20 pct. fra uge 53. 

 

Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale 

om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgiften registreres derfor 

samlet på denne funktion.  

 

Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 

under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbeta-

lingsgruppering. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, jf. kapitel 10, 
11, 12, 14, 15 og 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 
5.68.90 eller på funktion 5.68.98. Afløbsudgifter til løntilskud samt efterbetalinger og 
tilbagebetalinger vedr. forsørgelse under aktivering, som vedrører perioden før 1. janu-
ar 2016, registreres på funktion 5.57.75. 
 
Det bemærkes, at udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter aktivlovens § 
29 er samlet på gruppering 017. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til visse grupper af flygt
ninge registreres på funktion 5.57.74, og at udgifter til integrationsydelse registreres på 
funktion 5.46.61. 
 
Der er på funktion 5.57.73 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået 
i det følgende.  
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  007 Kontanthjælp 

Her registreres kontanthjælp efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik inkl. 

aktivitetstillæg og barselstillæg 

 

Endvidere registreres engangshjælp efter § 25 a, der udbetales indtil 

en person får udbetalt kontanthjælp, samt engangshjælp efter § 25 a til 

personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension. 

 

Her registreres desuden udgifter til kontanthjælp efter § 12, stk. 3, i lov 

om aktiv socialpolitik til en enlig person under 30 år, der forsørger eget 

barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem 

uddannelsens grund- og hovedforløb. 

 

Det bemærkes, at kontanthjælp under forrevalidering registreres på 

gruppering 011.  

 

Det bemærkes, at kontanthjælp til visse grupper af flygtninge registre-

res på funktion 5.57.74. 

 

 

   008 Uddannelseshjælp 

Her registreres udgifter til uddannelseshjælp til personer under 30 år 

uden erhvervskompetencegivende uddannelse efter § 23 i lov om aktiv 

socialpolitik inkl. aktivitetstillæg og barselstillæg efter § 24. 

 
Her registreres desuden udgifter til uddannelseshjælp efter LAS § 12, 
stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en person, der er påbegyndt en uddan-
nelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, 
hvor personen får udbetalt Statens uddannelsesstøtte, og til en enlig 
person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mel-
lem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hoved-
forløb. 

 

Endvidere registreres engangshjælp efter § 25 a, der udbetales indtil 

en person får udbetalt uddannelseshjælp. 

 

Det bemærkes, at uddannelseshjælp under forrevalidering registreres 

på gruppering 011.  

 

 

   009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016 
Her registreres udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016 til personer med høje boligudgifter eller stor forsørger-
byrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Udgifter vedrø-
rende særlig støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og ud-
dannelseshjælp registreres her. Udgifter til særlig støtte efter § 34 vedr. 
perioden 1. januar-30. september 2016 til personer, som ikke modtager 
uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres 
også på denne gruppering. 
 
Udgifter til særlig støtte efter § 34 vedr. perioden 1. januar-30. septem-
ber 2016 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller ledig-
hedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revaliderings-
ydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
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Det bemærkes, at udgifter til kommunal medfinansiering af særlig støtte 
vedr. perioden fra 1. oktober 2016 registreres på gruppering 100-103. 

 

 

   010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. 
Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov 
om en aktiv beskæftigelsespolitik vedrørende kontanthjælpsmodtagere, 
uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og integrationsydel-
sesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet, i for-
bindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 
51 og § 63 og § 64, stk. 3. Ved ansættelse med løntilskud registreres 
alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved an-
sættelsen i kommunale virksomheder, institutioner m.v. registreres på 
funktion 5.68.98. Endvidere registreres udgiften til supplerende kon-
tanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov 
om aktiv socialpolitik. 
 

Det bemærkes at udgifter til løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 

(før refusionsomlægningen) registreres på en afløbsgruppering under 

funktion 5.57.75. 

 

   011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 
Her registreres udgifter til kontant- og uddannelseshjælp efter §§ 23, 24 
og 25 i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering, dvs. 
revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter 
før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og 
som bevarer deres hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 47, stk. 4, i lov 
om aktiv socialpolitik.  
 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her. 

 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af 
kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering registreres på 
gruppering 009.  
 

   012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pensi-

on  
Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der ikke modtager 
fuld førtidspension på grund af betingelserne om optjening, jf. § 27 a, i 
lov om aktiv socialpolitik 
 
Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til den nævnte persongruppe re-
gistreres ligeledes her. 

 

  017  Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i 
lov om aktiv socialpolitik) 

 

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

Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

  019  Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret 
til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. re-
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fusion 

    Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der har nået efter-
lønsalderen, og som ikke kan få social pension på grund af betingel-
serne om optjening, jf. § 27 i lov om aktiv socialpolitik. 

Udgifter til støtte til børn under 18 år af disse personer, jf. § 27, stk. 2, 
registreres ligeledes her. 
 

    Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

Det bemærkes, at kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social 
pension vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på grup-
pering 012.  
 
Det bemærkes endvidere at udgifter til engangshjælp efter § 25 a til 
personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension 
vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 
007. 

 
091  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 

i lov om aktiv socialpolitik samt § 111 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats samt § 164 i lov om social service) 

 
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 35 pct. statsrefusi-
on, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser mv., jf. §§ 91, 93 og 
94 i lov om aktiv socialpolitik. 
 

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

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 50 pct. statsrefusi-
on før 1. juli 2006, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser mv., jf. 
§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik. 

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

Her registreres tilbagebetalinger af særlig støtte efter § 34 i lov om ak-
tiv socialpolitik til dækning af renter og afdrag vedrørende ejerboliger 
og andelsboliger, samt af hjælp til boligindskud og lignende, jf. § 92 i 
lov om aktiv socialpolitik. 

 
Endvidere registreres her tilbagebetaling vedrørende terminsydelser 
mv. efter bistandsloven, jf. § 25, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, i lov om social 
bistand. 
 

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

Her registreres tilbagebetalinger af særlig støtte, som er blevet udbetalt 
før 1. juli 2006, efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til dækning af ren-
ter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, samt af hjælp til 
boligindskud og lignende, jf. § 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere 
registreres her tilbagebetaling vedrørende terminsydelser mv. efter bi-
standsloven, jf. § 25, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, i lov om social bistand. 
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  095  Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 
    pct. refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres tilbagebetalinger af løbende hjælp til visse persongrup-
per efter § 29 i lov om aktiv socialpolitik med 35 pct. refusion. 

 

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

Her registreres udgifter til kontanthjælp m.v. jf. gruppering 13,16,18,19 
og 20, der vedrører perioden før 1. juli 2006, og hvortil der før 1. juli 
2006 blev givet 50 pct. i statsrefusion. 
 

097  Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af 
hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion 
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp vedr. perioden før 1. januar 
2016 med 30 pct. refusion. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om aktiv 
socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin for-
sørgelsespligt) registreres her. 
 
Endvidere registreres her tilbagebetalinger af kontanthjælp til personer, 
der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende 
hjælp til visse grupper (§§ 27 og 29 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 
pct. statsrefusion.  
 

 Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. 
januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke 
på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. Det gælder dog ikke tilbage-
betaling af hjælp efter §§ 27 og 29. 

 
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af ud-
gifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor for-
sørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, i de første 4 
uger med ydelser. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af udgifterne til særlig 
støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelses-
hjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. 
af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager 
uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres 
også på denne gruppering. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af udgifterne til særlig 
støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller 
ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalide-
ringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30.
 september 2016, registreres på gruppering 009. 

 
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af ud-
gifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor for-
sørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den 5. til 
den 26. uge med ydelser. 
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Kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af udgifterne til særlig 
støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelses-
hjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. 
af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager 
uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres 
også på denne gruppering. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af udgifterne til særlig 
støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller 
ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalide-
ringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016, registreres på gruppering 009. 

 
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af ud-
gifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor for-
sørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den 27. 
til den 52. uge med ydelser. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af udgifterne til særlig 
støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelses-
hjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. 
af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager 
uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres 
også på denne gruppering. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af udgifterne til særlig 
støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller 
ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalide-
ringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016, registreres på gruppering 009. 

 
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af ud-
gifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor for-
sørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den 53. 
uge med ydelser. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig 
støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelses-
hjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. 
af udgifterne særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager 
uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres 
også på denne gruppering. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig 
støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller 
ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalide-
ringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016, registreres på gruppering 009. 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.7 - side  13 

  

Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 
 

 
På funktion 5.57.73 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriserede grupperinger: 
 

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094 
Grupperingen vedrører kun kontanthjælp m.v., som er udbetalt før 1. 
juli 2006. Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil dermed 
fremstå som en negativ indtægt. 

 

002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017, og 

kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret 

til social pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. mi-

nus grp. 097 

  

003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusion og 

tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) 
 
  004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. grp. 091, 093 og 095 

med 35 pct. refusion 
 Grupperingen vedrører kun kontanthjælp m.v., som er udbetalt før 1. 
januar 2010. Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil der-
med fremstå som en negativ indtægt. 

 

   005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 80 pct. refu-

sion i de første 4 uger med ydelser 

 

   006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 40 pct. refu-

sion fra den 5. til den 26. uge med ydelser 

 

   007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 30 pct. refu-

sion fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 

   008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 20 pct. refu-

sion fra den 53. uge med ydelser 

 

   009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 80 pct. 

refusion i de første 4 uger med ydelser. 

 

   010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 40 pct. 

refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 

   011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion

 

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 30 pct. 

refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 

 

   012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 20 pct. 

refusion fra den 53. uge med ydelser. 
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   013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. 

januar-30. september 2016 

Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 80 pct. refusi-

on i de første 4 uger med ydelser vedr. perioden 1. januar-30. septem-

ber 2016. 

 

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

januar-30. september 2016 

Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 40 pct. refusi-

on fra den 5. til den 26. uge med ydelser vedr. perioden 1. januar-30. 

september 2016. 

 

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

januar-30. september 2016 

Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 30 pct. refusi-

on fra den 27. til den 52. uge med ydelser vedr. perioden 1. januar-30. 

september 2016. 

 

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

januar-30. september 2016 

Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 20 pct. refusi-

on fra den 53. uge med ydelser vedr. perioden 1. januar-30. september 

2016. 

 

   017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere m.fl. med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 80 pct. refusion i de første 4 

uger med ydelser. 

 

 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere m.fl. med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 40 pct. refusion fra den 5. til 

den 26. uge med ydelser. 

 

 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere m.fl. med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 30 pct. refusion fra den 27. til 

den 52. uge med ydelser. 
 
  020 Tilskud fra EU 
 

   021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere m.fl. med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 20 pct. refusion fra den 53. uge 

med ydelser. 

 

   022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-
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validering på grp. 011 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydel-

ser. 

 

   023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-

validering på grp. 011 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge 

med ydelser. 

 

   024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-

validering på grp. 011 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge 

med ydelser. 

 

   025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-

validering på grp. 011 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydel-

ser. 

 

   026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 

til fuld social pension på grp. 012 med 80 pct. refusion i de første 4 

uger med ydelser. 

 

   027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 

til fuld social pension på grp. 012 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 

26. uge med ydelser. 

 

   028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 

til fuld social pension på grp. 012 med 30 pct. refusion fra den 27. til 

den 52. uge med ydelser. 

 
    029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 

til fuld social pension på grp. 012 med 20 pct. refusion fra den 53. uge 

med ydelser. 

 
  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusi
   on på grp. 096 

 
 
 
 
5.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion ved-
rørende visse grupper af flygtninge  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsydelse, 
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kontant- og uddannelseshjælp, aktivering af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, 
revalidering samt hjælp i særlige tilfælde og udbetalinger efter serviceloven til visse 
grupper af flygtninge. Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om, fremgår af konte-
ringsreglerne for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen, jf. i øvrigt § 107 i lov om 
aktivsocialpolitik, § 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 181 i serviceloven.  
 
På funktion 5.57.74 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende regi-
streres dog under hovedart 1. 
 
Endelig er der autoriseret en gruppering til registrering af tilbagebetalinger af hjælp efter 
lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service til de pågældende persongrup-
per. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
007  Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn (inte-

grationsydelse mv.) 

Her registreres følgende udgifter med 100 pct. refusion efter lov om ak-
tiv socialpolitik til uledsagede flygtningebørn. Det drejer sig om udgifter 
til integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp samt revalidering 
efter kapitel 4 og 6 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres 
eventuelle udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 
12 og 14 samt § 74. 
 
Udgifterne registreres her, medmindre kommunen har besluttet at tilby-
de uledsagede flygtningebørn et introduktionsprogram, jf. § 16 i integra-
tionsloven.  
  

008  Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til uledsagede flygt-
ningebørn  

Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp i særlige tilfælde 
efter kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik.  

 
Udgifter efter lov om aktiv socialpolitik registreres her, medmindre 
kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn et intro-
duktionsprogram, jf. § 16 i integrationsloven. 
 

009  Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydelig og varigt 
nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (integrationsydelse, 
kontanthjælp mv.) 

Her registreres udgifter med 100 pct. refusion efter lov om aktiv social-
politik til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne an-
bragt i døgnophold. Det drejer sig om udgifter til integrationsydelse, 
kontant- og uddannelseshjælp samt revalidering efter kapitel 4 og 6 i 
lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres eventuelle udgifter efter 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12 og 14 samt § 74. 
 

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

Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp i særlige tilfælde 
efter kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik til flygtninge med betydelig og

   varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold. 
 

011 Hjælp til nødvendige merudgifter efter serviceloven § 100 med 100 
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pct. refusion til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funkti-
onsevne anbragt i døgnophold  

Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp efter servicelo-
vens § 100 til dækning af nødvendige merudgifter til flygtninge med 
handicap 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)   

Her registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt ar-
bejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til 
flygtninge efter §§ 41 og 42 i lov om social service og merudgifter mv. 
for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter § 100 i lov om 
social service i de første 3 år med 100 pct. refusion (jf. funktion 5.57.72 
gruppering 009, 010, 015).  

 
  091    Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 

 
Endelig er der autoriseret en gruppering til registrering af tilbagebeta-
linger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social ser-
vice. 

 
På dranst 2 er der autoriseret tre grupperinger til registrering af refusionen afhængigt af 
hvilke grupper af flygtninge, der er tale om. 

 
  005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf. udgif-

ter 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 grupperingerne 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)   
 
Der er endvidere autoriseret gruppering 020 - tilskud fra EU. 
 
  020 Tilskud fra EU 

 
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og ud-
dannelseshjælpsmodtagere 
På denne funktion registreres afløbsudgifter til løntilskud vedr. perioden før 1. januar 
2016 til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor personen 
deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På funktion 5.57.75 an-
vendes art 5.2. 
 

Forsørgelsesydelser vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 5.57.73. 

Dette skyldes, at en refusionsomlægning betyder, at refusionssatserne for forsørgel-

sesudgifterne fra 2016 fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgel-

se. Det har ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive 

eller passive perioder, og forsørgelsesydelsen registreres derfor samlet på funktion 

5.57.73.

 

På tilbagebetalingsgrupperingerne under denne funktion registreres tilbagebetalinger af 

hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016, mens tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden 
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fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på funkti-

on 5.57.73. 
 
Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de ak-
tiveringsforanstaltninger, der iværksættes for kontanthjælps- og uddannelseshjælps-
modtagere efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funk-
tion 5.68.90.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af 
visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74, og at udgifter til integrations-
ydelse registreres på funktion 5.46.61. 
 
På funktion 5.57.75 er autoriseret følgende driftsgrupperinger. 

 
 

 011   Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. 
refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51)  

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

  

  093  Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. 
refusion 

Her registreres tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 
2016 til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og start-
hjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet efter § 34, jf. §§ 91 
og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om 
aktiv socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin 
forsørgelsespligt) registreres ligeledes her. Endvidere registreres her 
tilbagebetaling af kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og 
mellemperioderne ydet frem til 31.12.2003, jf. §§ 91-94 i lov om aktiv 
socialpolitik. Desuden registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp 
vedr. perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 10 og kapitel 11, samt 
løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 12 til kontant-
hjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. En-
delig registreres tilbagebetalinger af hjælp udbetalt i henhold til lov om 
kommunal aktivering. Tilbagebetaling af godtgørelse efter § 83 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats registreres fra 2014 dog på 5.68.90 
gruppering 015 (vedr. godtgørelse fra 1. januar 2019 er det gruppering 
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103). 
 
Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. 
januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på 
funktion 5.57.73, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 
 

  094  Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. re-
fusion 

Her registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp efter kapitel 10 og 
kapitel 11, samt løntilskud efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere 
og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetaling af 
godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registre-
res fra 2014 dog på 5.68.90 gruppering 015 (vedr. godtgørelse fra 1. 
januar 2019 er det gruppering 103). 

 
  096  Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til hjælp til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
og starthjælpsmodtagere mv. jf. gruppering 4,10,11,12 og 14, der ved-
rører ydelsesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der før 1. juli 2006 blev 
givet 50 pct. i statsrefusion. 

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

    aktiv 
socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 
Her registreres tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 
2016 til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og start-
hjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet efter § 34, jf. §§ 91 
og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om 
aktiv socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin 
forsørgelsespligt) registreres ligeledes her. Desuden registreres tilba-
gebetaling af forsørgelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 efter 
kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud vedr. perioden før 1. januar 
2016 efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodta-
gere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 
92 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. 
januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på 
funktion 5.57.73, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 

 
På funktion 5.57.75 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriseret grupperinger: 
  
  001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på 

gruppering 094 

    Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil dermed fremstå 
som en negativ indtægt. 

  002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion på gruppering 011, 
minus grp. 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 
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  020 Tilskud fra EU 

  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusi-
on på grp. 096 

 

5.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensio-
nister. 
 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen skal vise kommuner-
nes finansieringsbidrag til boligydelsen.  
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
 

001 Tilskud til lejere 

På grupperingen registreres udgifter til boligydelse, der gives som til-
skud, herunder tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der 
overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger). Endvi-
dere registreres boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, 
hvor samtlige personer er lejere. 

 
002 Lån til lejere af én og tofamilieshuse 

  Her konteres lån til lejere af én og tofamilieshuse 

    003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.  

Tilskud inkl. lån til personer i øvrige kollektive bofællesskaber registre-
res på gruppering 003. Afgørende for registreringen af boligydelsen til 
kollektive bofællesskaber er således, hvorvidt boligydelsen ydes som 
tilskud eller som tilskud og lån. 
 

  005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 

   Her konteres tilskud til lejebetaling i ældreboliger. 

  006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger 

   Her konteres boligydelse ydet til lejere i boliger i friplejeboliger. 

  091 Efterreguleringer 

   Her konteres efterreguleringer. 

  093 Tilbagebetaling af lån og renter 

   Ved betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. 

Ved tilbagebetaling af lån debiteres gruppering 002 eller 003. Senest i forbindelse med 
regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del 
med en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved 
betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres balancekonto 
9.75.99. Kontrollen med tilbagebetaling af låneandelen kan også ske over funktionerne 
8.38.37 og 8.48.49, men indbetaling skal dog også i dette tilfælde ske på gruppering 
093, så refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende. 
 

5.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering 
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På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om 
individuel boligstøtte 
 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen skal vise kommuner-
nes finansieringsbidrag til boligsikringen. 
 
Det bemærkes, at boligsikring i forbindelse med byfornyelse registreres på denne funk-
tion, og ikke på funktion 0.25.15. 
 
Det bemærkes, at indfasningsstøtte efter byfornyelsesloven registreres på denne funk-
tion, og ikke på funktion 0.25.15. 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
 

001 Boligsikring som lån  
Her registreres udgifter til boligsikringslån i ejerboliger for førtidspensi-
onister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 

 
  002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud  
   efter § 29 b 

Her registreres foruden boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere -
huslejetilskud til nedbringelse af lejen for visse lejere efter § 29 b i lov 
om individuel boligstøtte. 

 
  003 Boligsikring som tilskud og lån  

Her registreres udgifter til boligsikring i andelsboliger for førtidspensio-
nister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
Registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, 
hvor samtlige beboere er lejere, foretages på gruppering 006. Dvs. af-
gørende for registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber 
er, hvorvidt boligsikringen ydes som tilskud eller som tilskud/ lån. 
 

  004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven 
 På denne funktion registreres indfasningsstøtte i forbindelse med by-

fornyelse efter § 15 i byfornyelsesloven.   
 

  005  Boligsikring som tilskud 
Her registreres udgifter til boligsikring som tilskud for førtidspensionister 
m.fl. 

 
006 Almindelig boligsikring  

Her registreres boligsikring, almindelig tilskud, tilskud til personer i kol-
lektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og kom-
pensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen 
(ustøttede og private plejeboliger). 

 
  007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 
   Her registreres boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 
 
  008 Tilskud til erhvervslejere 
   Her registreres boligsikring til erhvervslejere. 
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 009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger 
  Her konteres boligsikring ydet til lejere i friplejeboliger. 
 
 010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion 

Her konteres den del af boligsikringen, der ydes efter de særlige regler 
i lov om individuel boligstøtte § 14, stk. 6, til personer med særlige fysi-
ske eller psykiske behov. Der ydes ikke refusion for disse udgifter. 
Efterreguleringer foretages på gruppering 092. 
  

  091 Efterregulering 
   Her konteres efterreguleringer, jf. også gruppering 092. 
 
  092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion 
   Her konteres efterreguleringer af den del af boligsikringen, der ydes 

efter de særlige regler i lov om individuel boligstøtte § 14, stk. 6, til per-
soner med særlige fysiske eller psykiske behov. Der ydes ikke refusion 
for disse udgifter. 

 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter  
   Ved betaling af renter og afdrag krediteres gruppering 093. 
 
På gruppering 001 Boligsikring som lån registreres udgifter til boligsikring i ejerboliger 
for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
På gruppering 003 Boligsikring som tilskud og lån registreres udgifter til boligsikring i 
andelsboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om 
social service og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
Det bemærkes, at registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, 
hvor samtlige beboere er lejere, foretages på gruppering 006. Dvs. afgørende for hvor 
registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber sker, er hvorvidt boligsikrin-
gen ydes som tilskud eller som en kombination af tilskud og lån. 
 
På gruppering 005 Boligsikring som tilskud registreres udgifter til boligsikring som til-
skud for førtidspensionister m.fl. 
 
På gruppering 006 Almindelig boligsikring registreres boligsikring, almindelig tilskud, 
tilskud til personer i kollektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og 
kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og 
private plejeboliger) 
 
Vedrørende gruppering 093 – tilbagebetaling af lån og renter: 
Ved udbetaling af lån debiteres gruppering 001 og 003. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med 
en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved beta-
ling af renter og afdrag krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regnskabs-
afslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres 9.75.99. Kontrollen med 
tilbagebetalingen af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.38.37 og 8.48.49, 
men indbetaling skal også i dette tilfælde ske på gruppering 093, så refusionsbeløbet 
som følge heraf reguleres tilsvarende. 
 
Der er endvidere autoriseret følgende gruppering på dranst 2: 
 
  003 Berigtigelser 

 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.7 - side  23 

  

Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 

 

5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 

På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikre-

de samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 

 

Fra 4. januar 2016 betyder en refusionsomlægning, at satserne for kommunal medfi-

nansiering fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Den 

kommunale medfinansiering er fastsat til 20 pct. i de første fire uger, 60 pct. fra uge 5-

26, 70 pct. fra uge 27-52 og 80 pct. fra uge 53. 

 

Udgifter og indtægter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, jf. § 82 a i lov 

om arbejdsløshedsforsikring mv., samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 q i lov 

om arbejdsløshedsforsikring mv., registreres på denne funktion 

 

Kommunens bidrag til finansiering af udgifterne til dagpenge registreres på art 4.6 Beta-

linger til staten. 

 
   

004 Berigtigelser 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af 
gruppering 005. 

 
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede 

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

Her registreres kommunens medfinansiering af 50 pct. af statens udgif-

ter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

A-kasserne udbetaler befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, der 

deltager i vejledning og opkvalificering, seks ugers jobrettet uddannel-

se, virksomhedspraktik eller som ansættes med løntilskud hos offentli-

ge arbejdsgivere. Medfinansiering af befordringsgodtgørelse til modta-

gere af arbejdsmarkedsydelse registreres ligeledes her. 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af ud-

gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om ar-

bejdsløshedsforsikring mv., i de første 4 uger med ydelser 

 

013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af ud-

gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om ar-

bejdsløshedsforsikring mv., fra den 5. til den 26. uge med ydelser 

 

014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af ud-

gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne jf. lov om ar-

bejdsløshedsforsikring mv., fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 

015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af ud-

gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om ar-

bejdsløshedsforsikring mv., fra den 53. uge med ydelser 
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016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansie-

ring 

Her registreres kommunernes medfinansiering på 20 pct. af udgifterne 

til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-

kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., i de første 4 uger 

med ydelser 

 

017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansie-

ring 

Her registreres kommunernes medfinansiering på 60 pct. af udgifterne 

til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-

kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 5. til den 26. 

uge med ydelser 

 

018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansie-

ring 

Her registreres kommunernes medfinansiering på 70 pct. af udgifterne 

til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-

kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 27. til den 52. 

uge med ydelser. 

 

 

019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansie-

ring 

Her registreres kommunernes medfinansiering på 80 pct. af udgifterne 

til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-

kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 53. uge med 

ydelser 

 

5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesord-

ning 
På denne funktion registreres afløb af driftsudgifterne ved aktivering til ledige på den 
midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløs-
hedsforsikring mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.).  
 
Fra 1. marts 2015 registreres ligeledes afløb af udgifter og indtægter i forbindelse med 
aktivering og forsørgelse af ledige på kontantydelsesordningen, jf. lov om kontantydel-
se. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for forsørgelsesudgif-
terne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssat-
serne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-
52 og 20 pct. fra uge 53. 
 
Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale 
om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgifter registreres derfor 
samlet. 
 
Tilbagebetaling af ydelser vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under 
den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 
 
Det bemærkes, at lønnen til personer, som er ansat i kommunen med løntilskud, skal 
registreres på funktion 5.68.95. Det er udelukkende løntilskuddet, der skal registreres 
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på denne funktion. 
 
Der er på funktion 5.57.79 autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
006 Afløb af driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkeds-

ydelsesordning med 50 pct. refusion 
Her registreres driftsudgifter og -indtægter til uddannelse, i forbindelse 
med den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning for ledige, som 
har opbrugt deres dagpengeret, jf. lov om ændring af lov om arbejds-
løshedsforsikring mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.). Staten 
refunderer kommunernes udgifter med 50 pct. 

 

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

pct. refusion 

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løntil-

skud til personer med ret til kontantydelse, jf. § 75 z i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommunernes udgifter med 

50 pct.  

 
Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer med ret til kontantydelse 
vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 
014. 
 

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

tantydelse 

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering, såfremt en per-

son med ret til kontantydelse har en ansættelseskontrakt med en virk-

somhed, hvor ansættelsen skal påbegyndes inden for 6 uger, jf. § 75 z, 

stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder ikke refusi-

on af kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering. 

 

012 Afløb af befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontant-

ydelse    

Her registreres udgifter til dækning af befordringsgodtgørelse efter § 

82, jf. § 75 æ, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten re-

funderer kommunernes udgifter med 50 pct.   

 

Det bemærkes at udgifter til dækning af transport efter § 83, jf. § 75 æ, 

stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal registreres på grup-

pering 015.  

 

013 Afløb af kontantydelse vedrørende perioden fra 1. januar 2016 

Her registreres udgifter til kontantydelse til personer, der har opbrugt 

retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om kon-

tantydelse.  

 

014 Afløb af løntilskud vedr. kontantydelse vedrørende perioden fra 1 

januar 2016 

Her registreres udgifter til løntilskud til personer med ret til kontantydel-

se, jf. § 75 z, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer med ret til kontantydelse 

vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registre-

res på gruppering 010. 
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015 Afløb af transportudgifter til personer med ret til kontantydelse 

med 50 pct. refusion    
Her registreres udgifter til dækning af transport efter § 83, jf. 75 æ, stk. 
3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes 50 pct. statsrefusi-
on af udgifterne.  
 
Det bemærkes at udgifter til befordring efter § 82, jf. § 75 æ, stk. 3, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal registreres på gruppering 012.  

 

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

med 30 pct. refusion 

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse vedr. pe-

rioden før 1. januar 2016 til personer, der har opbrugt retten til dagpen-

ge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er 

ydet med 30 pct. refusion.  

 

Det bemærkes, at tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden fra og 

med 1. januar 2016 registreres under gruppering 013, og ikke på en 

særskilt tilbagebetalingsgruppering. 

 

094 Tilbagebetaling af kontantydelse ydet med 50 pct. refusion 

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse vedr. pe-

rioden før 1. januar 2016 til personer, der har opbrugt retten til dagpen-

ge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er 

ydet med 50 pct. refusion. 
 

Det bemærkes, at tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden fra og 

med 1. januar 2016 registreres under gruppering 013, og ikke på en 

særskilt tilbagebetalingsgruppering. 

 

 
Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2: 
 

004 Berigtigelser 
 
               006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkeds-

ydelse med 50 pct. refusion, grp. 006. 
 
007 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i passive perioder og 

under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion mi-
nus gruppering 093. 

 
008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til 

løntilskud med 50 pct. refusion, gruppering 010 minus 094. 
 
009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportud-

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

 
010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 80 pct. refu-
sion i de første 4 uger med ydelser 
 

011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 40 pct. refu-
sion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 
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012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 30 pct. refu-
sion fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 
013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 20 pct. refu-
sion fra den 53. uge med ydelser 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 
med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 
med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser  

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 
med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser  

 
017  Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 
med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser 
 

 


