
 

 

 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

sim@sim.dk 

Til alle kommuner 
 

Orientering om 51. omgang rettelsessider til budget- og 

regnskabssystemet for kommuner 

 

Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i bilag til cirkulære om 

budget- og regnskabssystem for kommuner. 

Ændringer i bilag til cirkulære om budget- og regnskabssystem for 

kommuner: 

1. Oprettelse af ny funktion 5.48.65 Seniorpension 

2. Gruppering 017 på dranst 1 under funktion 5.57.72 ændres til afløb  

3. Gruppering 019 på dranst 1 under funktion 5.57.73 udvides  

4. Præcisering vedr. midlertidige opkvalificeringsinitiativer på 

beskæftigelsesområdet 

5. Ændringer og præciseringer på funktion 5.46.60 og 5.46.61 

6. Positivlisten udgår fra afsnit 2.6 og 9.1 

7. Øvrige meddelelser og præciseringer 

Ad 1. Oprettelse af ny funktion 5.48.65 Seniorpension   

Der oprettes en ny funktion 5.48.65 til registrering af udgifterne til seniorpension. 

Ændringerne følger af lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre 

love (Indførelse af seniorpension), der udmønter Aftale mellem den daværende VLAK-

regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om ret til seniorpension for nedslidte 

mv. af maj 2019.  

Med loven indføres seniorpension til personer, der har højst seks år til 

folkepensionsalderen og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt 

mindst 20-25 års beskæftigelse samt varigt nedsat arbejdsevne til højest 15 timer om 

ugen i forhold til seneste job. 

Ændringerne har virkning fra regnskab 2020. 

Ad 2. Gruppering 017 på dranst 1 under funktion 5.57.72 ændres til afløb 

Ændringerne følger af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven 

og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd 

og færre fejludbetalinger m.v.).  
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Med loven afskaffes fra den 1. januar 2020 den kommunale medfinansiering på 50 pct. 

af efterlevelseshjælp. Herefter finansieres udgifterne til efterlevelseshjælp 100 pct. af 

staten, og grupperingen anvendes til afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal 

medfinansiering. 

Ændringerne har virkning fra regnskab 2020. 

Ad 3. Gruppering 019 på dranst 1 under funktion 5.57.73 udvides 

Ændringerne følger af lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, 

mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv 

socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven (Lettelse af 

grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.). 

Med loven indføres med en ny § 27b mulighed for at yde supplerende hjælp efter lov 

om aktiv socialpolitik til personer, der modtager en begrænset førtidspension fra 

Færøerne eller Grønland efter flytning til Danmark i en periode på op til 12 måneder. 

Udgifterne hertil er som de øvrige udgifter på grupperingen omfattet af 30 pct. 

refusion.  

Ændringerne har virkning fra regnskab 2020. 

Ad 4. Præcisering vedr. midlertidige opkvalificeringsinitiativer på 

beskæftigelsesområdet 

STAR er ved at udmelde fire midlertidige opkvalificeringsinitiativer for 2019-2020. 

Da initiativerne finansieret af disse nye puljer ligner de nuværende ordninger, 

præciseres det, at midlerne ikke må registreres på de eksisterende ordninger, men skal 

registreres på uautoriserede grupperinger.  

Det skyldes, at registreringen på nuværende ordninger skal indgå i opgørelsen af 

budgetgarantien. 

Der foretages følgende præciseringer på funktion 5.68.98: 

 Gruppering 100 

Det præciseres, at der på grupperingen ikke må registreres udgifter og indtægter 

vedrørende den regionale uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere 

for 2019-2020.  

 

Puljen vedrørende kontanthjælpsmodtagere skal registreres på en uautoriseret 

gruppering.  

 

 Gruppering 101 

Det præciseres, at der på grupperingen ikke må registreres udgifter og indtægter 

vedrørende puljen til grundforløb til erhvervsuddannelse for dagpenge- og 

kontanthjælpsmodtagere i 2019-2021.  

 

Puljen vedrørende grundforløb skal registreres på en uautoriseret gruppering.  

 

 Gruppering 102 

Det præciseres, at der på grupperingerne vedrørende jobrotation ikke må 

registreres udgifter og indtægter vedrørende puljen til erhvervsuddannelse via et 

jobrotationsforløb for 2019-2020. 
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Puljen til erhvervsuddannelse via et jobrotationsforløb skal registreres på en 

uautoriseret gruppering.  

 

 Gruppering 104 

Det præciseres, at der på grupperingen ikke må registreres udgifter og indtægter 

vedrørende puljen til opkvalificering inden for mangelområder for 2019-2021. 

 

Puljen til opkvalificering inden for mangelområder i 2019-2021 skal registreres på 

en uautoriseret gruppering.  

Præciseringerne har virkning fra regnskab 2019. 

Ad 5. Ændringer og præciseringer på funktion 5.46.60 og 5.46.61 

 På funktion 5.46.60 gruppering 009 tilføjes i kapitel 4, at grupperingen skal 

anvendes til registrering af udgifter til hjælpemidler ved ansættelse. 

 

 På funktion 5.46.61 gruppering 005 slettes i kapitel 4, at grupperingen skal 

anvendes til registrering af hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre 

arbejdspladsindretninger efter integrationslovens § 24 a, stk. 3. 

 

 På funktion 5.46.61 gruppering 011 præciseres det, at lønudgifter til kommunale 

løntilskud ifølge integrationslovens § 23c fremover skal konteres på funktion 

5.68.95 gruppering 004. 

 

 Refusion for udgifter på funktion 5.46.61 gruppering 005 ’Hjælp i særlige tilfælde’ 

er, med nogle få undtagelser, fjernet.  Som konsekvens nedlægges gruppering 005 

på funktion 5.46.61 under dranst 2. 

Ændringerne har virkning fra regnskab 2020. 

 

Ad 6. Positivliste 

Kapitel 9.1, der indeholder bekendtgørelsen om momsrefusionsordning for kommuner 

og regioner, udgår fra budget- og regnskabssystemet. Det samme gælder for den 

optrykte positivliste i kapitel 2.6 

 

Der kan i stedet henvises til Retsinformation, hvor den til enhver tid gældende 

bekendtgørelse er optrykt, og hvor positivlisten kan findes som bilag. 

 

Herudover kan der henvises til Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside om 

momsrefusion: 

 

https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/momsrefusion/ 

 

Ad 7. Øvrige meddelelser og præciseringer 

 

Beskæftigelsesministeriet har endnu ikke indarbejdet ændrede paragrafhenvisninger, 

der følger af den nye hovedlov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lov nr. 548 og 

konsekvenslovændringer nr. 551, begge af 7. maj 2019) mv. Dette sker ved en 

orienteringsskrivelse primo 2020. 

https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/momsrefusion/
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Herudover skal det bemærkes, at momsrefusionsbekendtgørelsen efter planen vil blive 

justeret prim0 2020, så den afspejler den aktuelle kontoplan for regnskab 2020. 

 

Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:  

 

Afsnit Ikrafttræden Side Punkt 

Kapitel 2    

2.6  R2020 3,6  6 

2.6  R2020 10-13 (udgået) 6 

Kapitel 3    

3.5.5 R2020 1-2  5 

3.5.6 R2020 1  1 

3.5.7 R2020 2  2 

3.5.7 R2020 3-4  3 

Kapitel 4    

4.5.5 R2020 3,8-9  5 

4.5.6 R2020 1  1 

4.5.7 R2020 5-6 2 

4.5.7 R2020 11 og 14  3 

4.5.9 R2019 27-29 4 

Kapitel 9    

9 (indhold) R2020 1 6 

9.1 R2020 1-8 (udgået) 6 

  

Spørgsmål til budget- og regnskabssystem for kommuner skal rettes til 

budregn@sim.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

Nicolai Abildskov Pallisborg  

 

mailto:budregn@sim.dk
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Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 
 

2.6 Moms 
 
Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og 
indtægter på såvel drifts- som anlægskonto skal registreres eksklusive moms i de 
kommunale budgetter og regnskaber. 
 
Fra denne hovedregel findes enkelte specifikke undtagelser, som er nærmere omtalt i 
afsnit 2.6.2 Købsmoms. 
 
Der sondres i det kommunale budget- og regnskabssystem mellem to former for moms 
 

  Registreret moms, dvs. moms der afregnes med Skattestyrelsen i forbindelse 
med momsregistreret virksomhed i kommunen 

 Købsmoms, dvs. moms der indgår i momsrefusionsordningen 
 
Konteringsreglerne er forskellige for de to former for moms. Reglerne er gennemgået i 
de følgende afsnit. 
 

2.6.1 REGISTRERET MOMS 
Registreret moms bruges her som betegnelse for den afregning af moms med 
Skattestyrelsen, som finder sted i forbindelse med momsregistreret virksomhed i 
kommunerne. 
 
Det lovmæssige grundlag for denne afregning findes i bekendtgørelse af lov om 
merværdiafgift (momsloven) Reglerne omfatter: 
 

  De kommunale forsyningsvirksomheders afsætning 
  Øvrige kommunale institutioners afsætning af varer eller afgiftspligtige ydelser til 

private, staten eller andre kommuner 
 
Såvel beløbene for indgående og udgående moms som afregningen af moms med 
Skattestyrelsen skal i de kommunale budgetter og regnskaber registreres på 
funktion 8.52.59 Mellemregningskonto. 
 
Der oprettes et kontosæt for hver enkelt momsregistrering bestående af: 
 
  xx Indgående moms 
  xx Udgående moms 
  xx Afregning af moms 
 
 
Afregningen skal ske særskilt for hver momsregistrering. 
 
Nedenfor er vist nogle eksempler på kontering i forbindelse med registreret moms. 
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Forsyningsvirksomheder 
Eksemplet viser konteringen af moms for et kommunalt varmeværk. 
 
 Konto for kommunalt 
 varmeværk  Kassekonto Momskonto 
 (på funktion 1.22.03) (på funktion 8.22.01) (på funktion 8.52.59) 
 8001)      8001) 

      2002) 2002) 
       1.0003) 1.0003) 

    2504)    2504) 
     505) 505) 

 
 
Note til kontoskitserne: 
    3) Salg af varme 
1) Køb af olie  4) Udgående moms (salg) 
2) Indgående moms (køb) 5) Afregning af moms 

 
Afsætning af varer eller afgiftspligtige ydelser 
Afsætning af varer eller afgiftspligtige ydelser til private, staten eller andre kommuner 
skal følge samme konteringsprincipper som for forsyningsvirksomhederne. 
 
I eksemplet er vist konteringen af moms i forbindelse med et vejarbejde, der udføres for 
private. 
 
 Konto for vejarbejde Konto for øvrige Administrations- 
 for fremmede fælles funktioner konto 
 (på funktion 2.22.03) (på funktion 2.22.09) (på funktion 6.45.51) 
  1.0001)     

 
   5003)     5003) 

   8004)      8004)  1505) 
   1505) 
      2.4506) 
 
 
 
 Kassekonto  Momskonto  
 (på funktion 8.22.01) (på funktion 8.52.59)  
    1.0001)  
    

   2502)  2502)     

2.4506)       
 
612,57)     612,57) 
   362,58) 362,58) 
 
 
Note til kontoskitserne: 
1) Køb af vejmaterialer 5) Administration   
2) Indgående moms (køb) 6)  Betaling for vejarbejdet inklusive administration 
3) Løn til vejformænd m.v. 7) Udgående moms (salg) 
4) Maskinydelser 8) Afregning af moms med Skattestyrelsen 
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Det bemærkes, at administrationsvederlaget alternativt kan indtægtsføres direkte på 
funktion 6.45.51. Indtægten og udgiften på funktion 2.22.03 reduceres i så fald 
tilsvarende. 
 
Ved køb af maskiner til en momsregistreret virksomhed registrerer kommunen 
momsbeløbet ved købet som indgående moms. Der må derfor ikke samtidig beregnes 
moms af maskinydelser i forbindelse med et vejarbejde for andre med henblik på 
registrering som indgående moms på funktion 8.52.59. 
 
Ved køb af maskiner, der både benyttes i forbindelse med momsregistreret virksomhed 
og til andre formål, foretages en fordeling af momsbeløbet ved købet. Den del, der 
vedrører den momsregistrerede virksomhed, registreres som indgående moms i 
virksomhedens momsregnskab. Den anden del af momsbeløbet anmeldes til refusion 
via momsrefusionsordningen, jf. afsnit 2.6.2. Reglerne for fordeling af momsbeløb 
findes i Skatteministeriets lovbekendtgørelse om merværdiafgift (momsloven).  
 

2.6.2 KØBSMOMS 
Købsmoms anvendes her som betegnelse for den moms, som kommunerne betaler 
ved køb af varer og tjenesteydelser, der ikke indgår i en momsregistreret virksomhed i 
kommunerne. 
 
I henhold til lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners 
egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til 
merværdiafgift m.v. får kommunerne som hovedregel købsmoms refunderet gennem en 
refusionsordning. 
 
Formålet med denne refusionsordning er at tilstræbe lige konkurrencevilkår mellem det 
private erhvervsliv og kommunernes fremstilling af ydelser til eget brug. Refusionen af 
købsmoms via refusionsordningen betyder nemlig, at den enkelte kommune i valget 
mellem at udføre opgaver i eget regi eller ved fremmede tjenesteydelser kan se bort fra 
købsmomsen. 
 
Nedenfor er nærmere redegjort for konteringsreglerne i forbindelse med købsmoms.  
 
Der skal herudover henvises til bestemmelserne i ovennævnte lov samt i Social- og 
Indenrigsministeriets bekendtgørelse om momsrefusionsordningen.  
 
Kontering af købsmoms 
Købsmoms og refusion heraf gennem refusionsordningen registreres i de kommunale 
budgetter og regnskaber på funktion 7.65.87 Refusion af moms. Under funktionen er 
autoriseret tre grupperinger: 
 
  002 Refusion af købsmoms 
  003 Udgifter til købsmoms 
  004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 
 
Registreringen på grupperingerne skal i alle tilfælde ske ved anvendelse af hovedart 6 
Finansudgifter. 
 
Udgifter til købsmoms og indirekte udgifter til købsmoms, jf. momsrefusionsordningens 
positivliste budgetteres og regnskabsføres på gruppering 003. 
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Refusion af købsmoms samt refusion af tilskud i medfør af momsrefusionsordningens 
positivliste budgetteres og regnskabsføres på gruppering 002. Da hovedart 6 
Finansudgifter anvendes ved registreringen, skal denne ske i form af en negativ 
udgiftspostering. 
 
På gruppering 004 budgetteres og regnskabsføres tilbagebetaling af momsrefusion i 
forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter), købsmoms af 
anlægsudgifter ved salg af anlæg, samt tilbagebetaling af 17,5 pct. af tilskud fra fonde, 
private foreninger, institutioner m.v. Reglerne er omtalt nedenfor. 
 
Refusion af købsmoms 
De momsbeløb, der refunderes gennem momsrefusionsordningen, omfatter afholdte 
momsudgifter på hovedkonto 0-6, bortset fra registreret moms, jf. afsnit 2.6.1. 
 
Fra denne hovedregel er der følgende specifikke undtagelser: 
 

  Momsudgifter vedrørende drifts- og anlægsudgifter på funktion 0.25.19 
Ældreboliger, 2.32.31 Busdrift (dog undtaget gruppering 002), 2.32.33 Færgedrift 
og 2.32.35 Jernbanedrift.  

  Momsudgifter vedrørende anlægsudgifter for selvejende eller private institutioner 
på hovedkonto 5, såfremt institutionen har lejet sig ind eller vil leje sig ind i 
lokaler, der ejes eller opføres af andre end institutionen, eller hvis der ikke er 
indgået overenskomst med kommunen inden anlægsarbejdets igangsætning 

  Momsudgifter vedrørende tilsvarende anlægsudgifter for selvejende eller private 
institutioner på funktion 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn og 3.22.17 
Specialpædagogisk bistand til voksne og selvejende i det omfang disse efter 
konteringsreglerne skal optages i kommunernes budgetter og regnskaber  

 
De nævnte momsudgifter kan ikke anmeldes til refusion via momsrefusionsordningen. 
Som følge heraf skal der i disse tilfælde som undtagelser fra hovedreglen ske 
registrering af udgifterne inklusive moms i kommunernes budgetter og regnskaber. 
 
De momsbærende arter 
Administrationen af momsrefusionsordning er tilrettelagt således, at kommunerne 
månedligt indberetter afholdte udgifter til købsmoms til Social- og Indenrigsministeriet 
med henblik på refusion. 
 
For at sikre en ensartet og entydig bestemmelse af de udgifter til købsmoms, som 
indgår i momsrefusionsordningen, er artsinddelingen opbygget således, at der kun på 
nogle bestemte arter registreres udgifter med købsmoms. 
 
Det drejer sig om 
 

  Art 2.2 Fødevarer 
  Art 2.3 Brændsel og drivmidler 
 Art 2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms) 
  Art 2.7 Anskaffelser 
  Art 2.9 Øvrige varekøb 
  Art 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 
  Art 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 

 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     2.6 - side  5 

  

Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 

 

Denne opdeling af arterne indebærer, at der på art 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. kun 
må konteres momsbelagte ydelser. 
 
Tjenesteydelser, som ikke er momsbelagte, skal derimod konteres på art 4.0 
Tjenesteydelser uden moms. Det afgørende for kontering på art 4.0 er altså, at der er 
tale om ikke-momsbelagte tjenesteydelser. Hvorvidt art 4.0 eller art 4.9 skal anvendes i 
forbindelse med registreringen af godtgørelser (telefongodtgørelse, hotelgodtgørelse 
osv.), beror på, om godtgørelsen ydes efter regning, hvor der i beløbet indgår 
momsudgifter. 
 
På art 4.0 skal endvidere konteres visse udgifter, som ikke er egentlige tjenesteydelser, 
men varekøb og anskaffelser, som ikke er belagt med moms. Som eksempler herpå 
kan nævnes avisabonnementer og køb af visse kunstgenstande. 
 
Som omtalt i afsnit 2.5 er det frivilligt for kommunerne, om de vil anvende arterne under 
hovedart 9 Interne udgifter og indtægter ved registreringen af interne afregninger. 
 
Af hensyn til administrationen af momsrefusionsordningen er det imidlertid nødvendigt, 
at kommunerne som udgangspunkt foretager registrering på de eksterne arter i 
forbindelse med afregning af momsbelagte ydelser mellem konti vedrørende 
momsregistreret virksomhed og konti vedrørende momsrefusionsordningen. Det 
skyldes, at opgørelsen af moms i refusionsordningen sker på grundlag af registreringen 
på de eksterne arter.  
 
Intern afregning af ydelser, som er momsbelagte, må således kun registreres med 
anvendelse af hovedart 9, når afregningen sker mellem konti, som i relation til 
momsafregning er ens. Ved afregning af momsbelagte ydelser mellem konti, som i 
relation til momsafregning er forskellige, skal beløbet debiteres kontoen, hvortil der 
flyttes, ved anvendelse af en ekstern art. Den konto, hvorfra der flyttes, minusdebiteres 
beløbet ved anvendelse af den samme eksterne art. 
 
Administrationen af momsrefusionsordningen indebærer endvidere, at køb af varer eller 
tjenesteydelser hos staten eller andre kommuner, der på det pågældende 
aktivitetsområde er momsregistrerede og altså afregner deres leverancer inklusive 
moms, skal konteres på en af de momsbærende udgiftsarter og ikke på art 4.6, 4.7 eller 
4.8. Der skal i denne situation anvendes samme fremgangsmåde som for 
forsyningsvirksomheder, der regnes for eksterne i forhold til både den enkelte og andre 
kommuners virksomhed. 
 
En kommune kan dog godt, når den køber varer og tjenesteydelser i udlandet til 
levering i Danmark, anmelde importmoms og erhvervelsesmoms, der er afregnet hos 
Skattestyrelsen, til refusion via refusionsordningen. Momsafløftningen sker her på 
samme måde, som hvis købet var foretaget i Danmark (dvs. gennem kontering på de 
momsbærende arter). 
 
Positivlisten 
Ud over udgifter på de momsbærende arter kan kommunerne anmelde en procentdel af 
visse betalinger og tilskud til refusion under refusionsordningen. Baggrunden for dette 
er, at en række kommuner lader aktiviteter udføre af private eller foreninger. Såfremt 
den del af disse betalinger eller tilskud, der dækker momsudgifter, ikke kunne anmeldes 
til refusion, ville det modvirke den tilsigtede konkurrenceneutralitet og begunstige 
udførelse af opgaver i kommunalt regi. 
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De tilskud m.v., der kan anmeldes til refusion i momsrefusionsordningen, beregnes som 
en procent af de bogførte udgifter på bestemte funktioner og arter. Reglerne herom er 
fastlagt i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om momsrefusionsordningen, 
og listen over betalinger og tilskud, der kan anmeldes til refusion – den såkaldte 
positivliste – er optaget som bilag til dette afsnit. 
 
Den del af de tilskud, som kan anmeldes til refusion i momsrefusionsordningen, 
bogføres ikke på hovedkonto 0-6, men på funktion 7.65.87 Refusion af købsmoms. 
 
Positivlisten er et bilag til momsrefusionsbekendtgørelsen, og kan findes på 
retsinformation.dk samt på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside om 
momsrefusion. 
 
Fælleskommunal virksomhed 
Af hensyn til refusionsordningen gælder for fælleskommunal virksomhed, som i én af 
fællesskabets kommuner regnskabsføres med fuld artsspecifikation på hovedkonto 0-6, 
at de andre kommuner i fællesskabet skal udgiftsføre betalinger til dette på art 4.7. 
Momsudgifterne anmeldes da til refusion af den regnskabsførende kommune, der 
herefter fremsender regninger eksklusive moms til de øvrige kommuner i fællesskabet. 
 
Dette gælder dog ikke, hvis den regnskabsførende kommune er momsregistreret på det 
pågældende område. I dette tilfælde skal der afregnes inklusive moms, jf. 
bemærkningerne ovenfor om anvendelse af en ekstern udgiftsart, hvis der er tale om 
afregning af leverancer inklusive moms. 
 
Fælleskommunale virksomheder, der af administrative grunde er selvstændigt 
regnskabsførende, kan - såfremt der foreligger godkendelse fra Social- og 
Indenrigsministeriet - anmelde købsmoms til refusion fra refusionsordningen gennem 
fællesskabets kommuner idet selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale 
redningsberedskaber dog er undtaget fra godkendelse. 
 
Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale forsynings- og forsyningslignende 
virksomheder kan som udgangspunkt ikke opnå godkendelse. 
 
Er der ikke tale om et tilskud eller overførsler, der skal konteres på art 5.9, kan 
fællesskabets købsmoms indgå i refusionen på følgende måde. Kommunernes 
betalinger til fællesskabets specificeres på en momsbærende betaling, der konteres på 
art 4.9, og en ikke-momsbærende betaling, der konteres på art 4.0. Opdelingen på 
momsbærende og ikke-momsbærende betaling foretages på grundlag af, hvor stor en 
del af betalingen der vedrører momsbelagte, henholdsvis ikke-momsbelagte, udgifter. 
Er der tale om en aconto-afregning med fællesskabet, må fordelingen foretages på 
grundlag af, hvor stor en del af betalingen, der vedrører momsbelagte, henholdsvis 
ikke-momsbelagte udgifter. Ved den endelige regnskabsaflæggelse må beløbene på art 
4.9, henholdsvis art 4.0 reguleres, således at de kommer til at svare til den rent faktiske 
fordeling af fællesskabets udgifter på momsbærende og ikke-momsbærende udgifter. 
 
Ved egentlige køb af varer og tjenesteydelser hos et fællesskab, der er selvstændigt 
regnskabsførende, konteres der på en af de sædvanlige udgiftsarter. 
 
Særligt om selvejende/private institutioner 
På selvejende og private institutioner, som er selvstændigt regnskabsførende efter 
kommunens standardkontoplan, kan regnskabsføringen foretages inklusive købsmoms. 
 
Ved overdragelsen af budgettet til institutionen kan de momsbærende arter tillægges 
købsmoms, således at bevillingskontrol i institutionen løbende sker på grundlag af 
udgifter inklusive købsmoms. 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     2.6 - side  7 

  

Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 

 
Institutionens budget optages i kommunens årsbudget uden købsmoms, og ved 
institutionens aflæggelse af regnskabet til kommunen skal udgifterne registreres på de 
relevante arter på normal vis, hvorved købsmoms automatisk udskilles og henføres til 
funktion 7.65.87.  
 
Optagelse af anlægsposterne for selvejende og private institutioner (bortset fra private 
lederejede institutioner), med hvem der er indgået driftsoverenskomst før 
anlægsarbejdernes påbegyndelse, indebærer, at der kan ydes momsrefusion af 
afholdte anlægsudgifter. I de tilfælde, hvor en institution har lejet sig ind eller vil leje sig 
ind i bygninger ejet af andre end institutionen, kan der ikke ydes momsrefusion af 
anlægsudgifterne, jf. også ovenfor. 
 
Tilbagebetalingsregler vedrørende momsrefusionsordningen 
For indtægtsdækket driftsvirksomhed skal købsmoms, der dækkes af huslejeindtægter, 
undtages fra refusion. Det sker ved, at 7,5 pct. af de bogførte egne huslejeindtægter på 
art 7.1 fragår ved opgørelsen af købsmoms til refusion.  
 
For øvrige former for indtægtsdækket driftsvirksomhed foretages der ikke modregning. 
 
Af hensyn til en korrekt opgørelse af tilbagebetalingsgrundlaget og af afstem-
ningsmæssige årsager er det nødvendigt at anvende en særlig art til registrering af 
egne huslejeindtægter. 
 
Konteringsreglerne er derfor udformet således, at art 7.1 forbeholdes huslejeindtægter, 
der ikke stammer fra fremlejemål. Indtægter i form af varmebidrag (herunder aconto-
bidrag) i forbindelse med de nævnte lejemål skal ligeledes registreres på art 7.1. Alle 
øvrige lejeindtægter skal registreres på art 7.2 eller art 7.9. 
 
Tilbagebetalingsbeløbet, der vil indgå som minuspost i den månedlige opgørelse til 
Social- og Indenrigsministeriet af beløb til momsrefusion, skal registreres på funktion 
7.65.87, gruppering 003. Registreringen af modposterne til tilbagebetalingsbeløb skal 
ske på gruppering 004. 
 
Tilbagebetalingen opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret. 
 
For anlægsudgifter gælder, at hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, 
sælges eller overdrages, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til 
refusionsordningen.  
 
For grunde og bygninger skal der ske tilbagebetaling inden for en periode af 10 år fra 
ibrugtagningstidspunktet. For øvrige anlæg skal der ske tilbagebetaling inden for en 
periode af fem år fra ibrugtagningstidspunktet. 

 
For grunde og bygninger afskrives det tilbagebetalingspligtige beløb efter stk. 1 lineært 
med 1/10 årligt fra ibrugtagningstidspunktet. For øvrige anlæg afskrives det 
tilbagebetalingspligtige beløb efter stk. 1 lineært med 1/5 årligt fra 
ibrugtagningstidspunktet. 
 
Afståelsen af et anlæg, anses for sket på det tidspunkt, hvor der mellem køber og 
sælger er indgået en endelig og bindende aftale om overdragelse. 
 
Tilbagebetalingen opføres som en minuspost under gruppering 003. Registreringen af 
modposterne til tilbagebetalingsbeløb skal ske under gruppering 004. 
 
Tilbagebetalingen opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.
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Det tilføjes, at lodsejerfinansierede anlægsudgifter vedrørende spildevandsanlæg 
(funktionerne 1.35.40-1.35.43) ikke er omfattet af ovennævnte tilbagebetalingsregel. 
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Ved udbetaling af erstatninger for skader eller lignende skal købsmoms refunderet i 
forbindelse med udbedring af den pågældende skade ikke tilbagebetales til 
momsrefusionsordningen. 
 
Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af tilskud til 
kommunen fra fonde, private foreninger, institutioner mv. er ikke omfattet af 
refusionsordningen. (Tilskud fra offentlige myndigheder og andre offentlige instanser er 
som udgangspunkt ikke omfattet af refusionsordningens tilbagebetalingsregel). 
 
Denne regel administreres ved, at et beløb svarende til 17,5 pct. af de nævnte typer af 
tilskud tilbagebetales til momsrefusionsordningen. Dette gælder, uanset om der er 
opnået større eller mindre refusion end tilbagebetalingen til momsrefusionsordningen. 
 
Tilbagebetalingen opføres som en minuspost under gruppering 003 med modpost på 
gruppering 004. 
 
Tilbagebetalingen opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret. 
 
Eksempel: 
Eksemplet viser kontering af udgifter og købsmoms samt refusion heraf i forbindelse 
med folkeskoleområdet. 
 
       Konto for 
 Konto for   Konto for refusion af 
 folkeskoler  Kassekonto købsmoms købsmoms 
      (på funktion 7.65.87, (på funktion 7.65.87, 
(på funktion 3.22.01)(på funktion 8.22.01) grp 003) grp 002) 
6001)      6001)  

     1501)   

3002)     3002) 
     752)    
5003)     5003) 
     1253) 
3004)     3004) 
     754) 
      4255) 

    4256)    4256) 
 
  
Noter til kontoskitserne: 
 
1) Udgifter til øvrige varekøb - art 2.9 
2) Udgifter til anskaffelser - art 2.7 
3) Udgifter til entreprenør og håndværkerydelser - art 4.5 
4) Udgifter til øvrige tjenesteydelser m.v. - art 4.9 
5) Udgifter til købsmoms 
6) Refusion af købsmoms - opføres som "negativ udgift" på funktion 7.65.87, gruppering 002 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 

5.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og 
introduktionsforløb 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 

integrationslovens § 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 

integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion   
  008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 d 
  009 Udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse 

ifølge integrationslovens § 24 a 
  010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere 
ifølge 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 
introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d 

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

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

introduktionsforløb 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 

hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet  ifølge § 45, stk. 
3, i integrationsloven 

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

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

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

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

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

   
 

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

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

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

udlændinge 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 

kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt 
integrationsydelse 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  
  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. 

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

refusion  
  012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter 
integrationsloven med 80 pct. refusion 

  013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter 
integrationsloven med 40 pct. refusion 

  014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter 
integrationsloven med 30 pct. refusion 

  015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel
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   se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter 
integrationsloven med 20 pct. refusion 

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

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

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

  019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse 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, 
refusion 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. 

repatrieringslovens § 13, stk. 2. 
 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.7 - side  1 

  

Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Budget 2020 

 

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 

dagpenge 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 

beskæftigelsesindsats 

   013 Sygedagpenge  

   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 afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (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 
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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 Afløb af 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 vanskeligt stillede 
  020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere 
  090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 

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

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

virksomhedspraktik, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 b – 
75 c 

  093 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger for 
forsikrede og ikke-forsikrede personer 

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

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

 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 

017 minus 019.  
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. 

refusion (grp. 090 og 091) 
   
   
 
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
 1 Drift 
   

   007 Kontanthjælp 

   008 Uddannelseshjælp 

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

   011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

   012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension
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  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) og hjælp til personer, 
der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra 
Færøerne eller Grønland (§ 27 b 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 
beskæftigelsesindsats 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 
beskæftigelsesindsats 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 

kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til 
social pension og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, 
og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland 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 
  020 Tilskud fra EU 

   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 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.7 - side  5 

  

Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Budget 2020 
 

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 

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

flygtningebørn 
  009 Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt 

nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (integrationsydelse, 
kontanthjælp mv.) 

  010 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtninge med 
betydeligt 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 
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)   

  020 Tilskud fra EU 
 
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og 

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

refusion (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 
gruppering 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 

ledige 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 

arbejdsmarkedsydelsesordning 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 

kontantydelse 

  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. 

januar 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 

løntilskud 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  
 
 
SENIORPENSION 

5.48.65. Seniorpension  
 1 Drift 
  001 Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering 
  002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering 
  003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering 
  004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering 
 

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), 

personlige 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 

medfinansiering 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 

medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003
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  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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TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 
 

5.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller 
introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for 
udlændinge omfattet af integrationsloven. 
 
På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet 
af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.  
 
På funktionen registreres endvidere de resultattilskud, som ydes hvis udlændinge, der 
tilbydes et selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, 
består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i 
ordinær beskæftigelse.  
 
Ved kommunal produktion eller produktion i private/selvejende institutioner med 
driftsoverenskomst benyttes de respektive arter efter udgifternes beskaffenhed. Ved 
betalinger til private/selvejende institutioner uden momsregistrering benyttes art 4.0. 
Ved betalinger til private/selvejende institutioner med momsregistrering benyttes art 
4.9. 
 
Det bemærkes, at der under dranst 2 er autoriseret tre grupperinger til kontering af 
statsrefusion vedrørende udgifter til integrationsloven samt udgifter i henhold til lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Grupperingerne under dranst 2 følger 
inddelingen under dranst 1. 
 
Integrationsprogram erstattes pr. 1. juli 2019 af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram 
eller introduktionsprogram, jf. lov nr. 174 af 27. februar 2019. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
  001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 

23 a 

Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der 
vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på 
kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse, som deltager i et selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogram eller introduktionsprogram. 

 
  002  Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 

23 b 

Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der 
vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på 
kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse, som deltager i et selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogram eller introduktionsprogram. 
 

  003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge 
integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion 

Her registreres afløb af udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c 
vedrørende perioden før 1. januar 2016 med 50 pct. refusion, der 
vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på 
kontanthjælp eller integrationsydelse, som deltager i et 
integrationsprogram.
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Det bemærkes, at udgifterne vedrørende perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.46.61 under gruppering 011. 

 

  004  Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 
§ 23 d 

    Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 
d, der vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge 
kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse, som deltager i et selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.  

 
   005  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 

a 
    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der 

vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte 
udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk. 3, 3. punkt, om tilbud til 
udlændinge, der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og 
hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som deltager i et 
selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.  

 
  006  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 

b 

    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der 
vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte 
udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk.2, 3. punkt, om tilbud til 
udlændinge, der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og 
hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som deltager i et 
selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.  

 
  007  Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge 

integrationslovens § 23 c med 50 pct. refusion  

    Her registreres afløb af udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c 
vedrørende perioden før 1. januar 2016 med 50 pct. refusion, der 
vedrører selvforsørgende udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk. 
3, om tilbud til flygtninge og familiesammenførte udlændinge mv., der 
ikke modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og som deltager i 
et integrationsprogram.  

 
Det bemærkes, at udgifterne vedrørende perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.46.61 under gruppering 011. 

 

  008  Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 
23 d 

    Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 
d, der vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte 
udlændinge, der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og 
hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som deltager i et 
selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.
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  009  Udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved 

ansættelse ifølge integrationslovens § 24 a 

   Her registreres udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler, 
herunder hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre 
arbejdspladsindretninger til flygtninge og familiesammenførte 
udlændinge, der ansættes uden løntilskud, jf. integrationslovens § 24 a. 

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

hjemrejseprogram eller introduktionprogram til ydelsesmodtagere 
ifølge integrationslovens § 21 

 Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 
21 til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, på 
selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som 
deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller 
introduktionsprogram. 

  
  011  Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede 
ifølge integrationslovens § 21 

    Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 
21 til selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, 
der ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse, og som deltager i et selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.   

     
  012  Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et 

introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d 

    Her registreres udgifter til ordinær danskuddannelse til indvandrere, 
som deltager i et introduktionsforløb efter integrationslovens § 24 d 
dvs. udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, 
internationale studerende og au pairs mv. 

     
  013  Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

Her registres udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister med ret til 
danskuddannelse efter danskuddannelsesloven, dvs. kursister, som på 
undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller 
deltager i danskuddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Her registreres eksempelvis udgifter til 
danskuddannelse for grænsependlere, jf. danskuddannelseslovens § 2 
a, stk. 1, og udlændinge, der har fået forlænget deres ret til ordinær 
danskuddannelse pga. sygdom eller barsel mv. jf. 
danskuddannelseslovens § 2 e stk. 3 samt § 2 f stk. 3. 

 

  014  Tolkeudgifter 

Her registreres tolkeudgifter i forbindelse med den generelle 
vejledningsforpligtelse vedrørende personer omfattet af 
integrationsloven.
 
Udgifter til tolkebistand, der er et nødvendigt led i en i øvrigt 
refusionsberettigende foranstaltning konteres derimod sammen med 
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den pågældende foranstaltning. 
 

018   Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et 
introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f 

 
Her registreres udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud efter 
integrationslovens § 24 f, jf. § 23 a og § 23 b, der vedrører indvandrere, 
som deltager i et introduktionsforløb. 
 
Det bemærkes, at udgifter til løntilskud efter § 23 c efter 1. januar 2016 
afholdes på funktion 5.46.61 under gruppering 011. 

 
019  Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g 

 
Her registreres udgifter til vejlederfunktion til indvandrere efter 
integrationslovens § 24 g.  

 
091  Gebyr for deltagelse i danskuddannelse 
  

Her registreres indtægter fra deltagerbetaling for danskuddannelse fra 
udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl. ifølge 
danskuddannelseslovens § 14 stk. 2.   

 
 
  092  Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.  

   Her registreres tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv. med 
opholdstilladelse efter udlændingeloven, som er bosat i kommunen, jf. 
integrationslovens § 45, stk. 7. 

  
  097  Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, 
stk. 3, i integrationsloven 

Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og 
generelle udgifter for udlændinge omfattet af integrationslovens § 16, jf. 
integrationslovens § 45, stk. 3.  
 

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

   Her registreres resultattilskud for udlændinge, der inden for den 
treårige introduktionsperiode har påbegyndt en studie- eller 
erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter 
uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 
måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn eller 
lignende, der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag, jf. 
integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2. 
 

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

    Her registreres resultattilskud for udlændinge, der inden for den 
treårige introduktionsperiode indstiller sig til prøve i dansk og senest 
ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve 
i dansk, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3. 

    Her registreres desuden resultattilskud til udlændinge, der efter 
introduktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse og som 
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indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør (dog 
senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb) og som senest ved 
første prøvetermin herefter består prøve i dansk, jf. integrationslovens 
§ 45, stk. 8, nr. 4. 

 
  102  Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i 

ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8, nr.1 

   Her registreres resultattilskud for udlændinge, der indenfor den treårige 
introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i 
ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 
måneder, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1. 

 
  104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder 

kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, 
stk. 8 nr. 2. 

 
     Her registreres resultattilskud for udlændinge, der efter de første tre år 

af introduktionsperioden, men inden 5 år efter overgang til kommunen, 
har påbegyndt en studie- eller erhvervskompetencegivende 
uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende 
periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, 
elevløn eller lignende, der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag, 
jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2. 

 
  105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær 

beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1 
 
   Her registreres resultattilskud for udlændinge, der efter de første tre år 

af introduktionsperioden, men inden 5 år efter overgang til kommunen, 
kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i ordinær beskæftigelse i 
en sammenhængende periode på mindst 6 måneder, jf. 
integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1. 

   
 
Tilskud fra staten på 5.46.60 registreres med art 8.6 Statstilskud.  
 
2 Statsrefusion 
 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011  

Her registreres statsrefusion af udgifter til selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogrammer eller introduktionsprogrammer 

 
  002 Refusion af afløbsudgifterne på gruppering 103 

 Her registreres statsrefusion af udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk. 
 

  003 Refusion af udgifterne på gruppering 018-019  

Her registreres statsrefusion af udgifter til aktive tilbud som led i 
introduktionsforløbet. 
 
Udgifter til danskuddannelse i introduktionsforløbet samt for øvrige, jf. 
gruppering 012 og 013, er ikke omfattet af statsrefusion efter 2017. 
 

  004 Berigtigelser  

  005 Refusion af afløbsudgifter på gruppering 012-013 vedrørende 2017 
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og tidligere 

På grupperingen registreres refusion af afløbsudgifter vedrørende 2017 og tidligere for 
ordinær danskuddannelse i introduktionsforløbet og for øvrige kursister ifølge lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Bemærk at udgifterne vedrørende 2018 
og senere ikke er refusionsberettigede. 
 

5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, 
integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt 
overgangsydelse mv. 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælp i særlige tilfælde 
for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven og afløb 
af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter 
integrationsloven.  
 

På funktionen registreres desuden udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse både til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og til andre personer, som ikke er 

omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet 

samt løntilskud til personer, der er omfattet af selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet  og introduktionsforløbet. Fra 2016 

betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne 

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. 
 
Integrationsydelse erstattes pr. 1. januar 2020 af selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogram eller overgangsydelse, jf. lov nr. 174 af 27. februar 2019. 

 

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 

efterbetalingsgruppering. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger 
 

001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016 

Her registreres afløb af udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet 
af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016, jf. 
kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.  

 

Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a til ovennævnte 
persongruppe, der udbetales indtil en person får udbetalt kontanthjælp. 
 
Ordningen er ophørt pr. 1. juli 2016 som følge af udvidelsen af 
målgruppen for integrationsydelse, jf. lov nr. 300 af 22. marts 2016. 
 

Det bemærkes, at kontanthjælp til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet vedr. perioden før 1. januar 2016 (før 

refusionsomlægningen) registreres på afløbsgruppering 004. 
 

 002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til 
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udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet 

Her registreres udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter 

integrationslovens kapitel 4, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik 

 

Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv 

socialpolitik, der udbetales indtil en person, der er omfattet af 

selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller 

introduktionsprogrammet efter integrationsloven, får udbetalt 

selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. 

 
Her registreres desuden udgifter til selvforsørgelses- og 
hjemrejseydelse eller overgangsydelse til ovennævnte persongruppe 
efter LAS § 12. stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en person, der er 
påbegyndt en uddannelse 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 mellem to uddannelsesforløb eller 
mellem uddannelsens grund- og hovedforløb.

 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse registreres på gruppering 009 Særlig støtte under 
funktion 5.57.73. 

 
   Det bemærkes, at integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 

(før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under 
denne funktion. 

 
  003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til 

andre 

Her registreres udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse til personer, som ikke er omfattet af selvforsørgelses- 

og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter 

integrationslovens kapitel 4, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik. 

 

Udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse 

til førtidspensionister uden ret til fuld social pension, jf. §§ 22 og 27 a, 

2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, samt selvforsørgelses- og 

hjemrejseydelse eller overgangsydelse til revalidender og 

forrevalidender, jf. §§ 22 og 47, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik 

registreres ligeledes her. 

 

Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv 

socialpolitik, der udbetales indtil en person, der ikke er omfattet af 

selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller 

introduktionsprogrammet efter integrationsloven, får udbetalt 

selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. 

 
Her registreres desuden udgifter til selvforsørgelses- og 
hjemrejseydelse eller overgangsydelse til ovennævnte persongruppe 
efter LAS § 12. stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en person, der er 
påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg og 
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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 mellem to uddannelsesforløb eller 
mellem uddannelsens grund- og hovedforløb. 

 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse registreres på gruppering 009 Særlig støtte under 
funktion 5.57.73. 

 

Det bemærkes, at integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 

(før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under 

denne funktion.  

 
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge  

Her registreres udgifter til hjælp til udlændinge, som skyldes den 
pågældendes deltagelse i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram 
eller introduktionsprogram efter integrationslovens § 23 f. 
 
Ligeledes registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter 
integrationslovens kapitel 6. 
 

    
  011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c.   

Her registreres udgifter til løntilskud efter integrationslovens § 23 c 
vedrørende perioden efter 1. januar 2016. 
 
 
Det bemærkes, at afløb vedrørende perioden fra før 1. januar 2016 
registreres på funktion 5.46.60 gruppering 003, 007. og 018.  
 
Det bemærkes, at lønudgifter til kommunale løntilskud ifølge integrati-
onslovens § 23c skal konteres på funktion 5.68.95 gruppering 004. 
 

 
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 med 75 

pct. refusion 
   Det bemærkes, at introduktionsydelse blev afskaffet ved lov nr. 1364 af 

28. december 2011. 
 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og 

kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
samt integrationsydelse med 50 pct. Refusion 

   Det bemærkes, at introduktionsydelse blev afskaffet ved lov nr. 1364 af 
28. december 2011. 

 
  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  
 

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
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    003 Berigtigelser  

 

  004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 

pct. refusion 

For regnskab 2015 anvendes grupperingen til statsrefusion af udgifter 

til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion, mens den fra 

budget 2016 skal anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter 

til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter 

integrationsloven med 50 pct. refusion. 
   
  006 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 

med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion i 

de

 første 4 uger med ydelser. 
 
  007 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 

med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion fra 

den 5. til den 26. uge med ydelser. 
 
  008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 

med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion fra 

den 27. til den 52. uge med ydelser. 
 
  009 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 

med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion fra 

den 53. uge med ydelser. 
 
  010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 50 pct. 

refusion  
   For regnskab 2015 anvendes grupperingen til registrering af 

statsrefusion af udgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion, men 
den fra budget 2016 anvendes til registrering af refusion af 
afløbsudgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion. 

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

refusion  
   For regnskab 2015 anvendes grupperingen til registrering af 

statsrefusion af udgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion, men 
den fra budget 2016 anvendes til registrering af refusion af 
afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion. 

 
  012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter 
integrationsloven med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 
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hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter 

integrationsloven med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser 

(grp.002). 
 
  013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter 
integrationsloven med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse til udlændinge omfattet selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter 

integrationsloven med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med 

ydelser (grp.002). 
 
  014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter 
integrationsloven med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter 

integrationsloven med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med 

ydelser (grp.002). 
 
  015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter 
integrationsloven med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter 

integrationsloven med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser 

(grp.002). 

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

Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion i de første 4 uger med 

ydelser (grp. 003). 

 
  017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. 

uge med ydelser (grp. 003). 
 
  018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. 

uge med ydelser (grp. 003). 

 
  019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 

overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
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overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion fra den 53. uge med 

ydelser (grp. 003). 
 
  020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

med 80 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til løntilskud ifølge 

integrationslovens § 23 c med 80 pct. refusion (grp. 011). 
 
  021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

med 40 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til løntilskud ifølge 

integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion (grp. 011). 
 
  022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

30 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 

integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion (grp. 011). 
 
  023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

med 20 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 

integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion (grp. 011). 
 
  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, 

refusion før 1. januar 2016 (grp. 094)  
 
5.46.65 Repatriering 
På denne funktion registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet 
af repatrieringsloven. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Hjælp til repatriering 

Her registreres udgifter vedrørende hjælp til repatriering, jf. §§ 7 og 8 i 
repatrieringsloven, med 100 pct. refusion. Endvidere krediteres 
eventuel tilbagebetaling af hjælp til repatriering efter 
repatrieringslovens § 9. 

   
  002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. 

repatrieringslovens § 13, stk. 2. 
 
   Her registreres kommunens indtægter fra det statslige resultattilskud 

ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens 
§ 13, stk. 2.  
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Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 
  001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 
 
  003 Berigtigelser  
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SENIORPENSION, FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG 
(48) 
 
Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. 
Desuden registreres udgifter til seniorpension og førtidspension, hvortil der er 
kommunal medfinansiering, jf. lov om social pension (førtidspension tilkendt efter regler 
gældende fra 1. januar 2003) og lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension m.v. (personer der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om 
førtidspension før 1. januar 2003). 
 
På funktion 5.48.65. Seniorpension registreres udgifterne til seniorpension. Funktion 
5.48.65 omfatter således alle kommunale udgifter til seniorpensionister.  
 

På funktion 5.48.66. Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere registreres 

udgifterne til førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension den 1. juli 

2014 eller senere. Funktion 5.48.66 omfatter således alle kommunale udgifter til 

førtidspensionister, som omfattes af refusionsomlægningen. Udgifter og indtægter, 

såsom mellemkommunal refusion og tilbagebetalinger mv. af den kommunale 

medfinansiering af førtidspension som vedrører perioden 1. juli 2014 til 31. december 

2015 er ikke omfattet af refusionsomlægningen. Disse udgifter og indtægter skal derfor 

registreres under funktion 5.48.68. Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 under de 

relevante grupperinger 005 og 006, alt afhængig af omfanget af den kommunale 

medfinansiering. På funktion 5.48.67 registreres udgifter og indtægter vedrørende 

personlige tillæg og helbredstillæg.  
 

På funktion 5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 registreres alle kommunale 

udgifter til førtidspensionister, som ikke omfattes af refusionsomlægningen. Funktionen 

omfatter også eventuelle udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refusion samt 

tilbagebetalinger mv. af den kommunale medfinansiering af førtidspension som 

vedrører perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015.  
 

5.48.65. Seniorpension  
Her registreres udgifterne til seniorpension. Funktion 5.48.65 omfatter således alle 
kommunale udgifter til seniorpensionister. Eventuelle tilbagebetalinger af kommunal 
medfinansiering af seniorpension til denne gruppe af borgere registreres under de 
relevante grupperinger på 001, 002, 003 og 004. 
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunens udgifter til seniorpension, hvor den 
kommunale medfinansiering er opgjort til 20 pct. 
 

  002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering 
Her registreres kommunens udgifter til seniorpension, hvor den 
kommunale medfinansiering er opgjort til 60 pct. 

 
  003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunens udgifter til seniorpension, hvor den 
kommunale medfinansiering er opgjort til 70 pct. 

 
  004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunens udgifter til seniorpension, hvor den 
kommunale medfinansiering er opgjort til 80 pct.
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5.48.66. Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 
Her registreres udgifterne til førtidspension til borgere, som har fået tilkendt 
førtidspension den 1. juli 2014 eller senere. Eventuelle tilbagebetalinger af kommunal 
medfinansiering af førtidspension til denne gruppe af borgere registreres under de 
relevante grupperinger på 001, 002, 003 og 004. 
 
Såfremt en udgift eller indtægt, såsom mellemkommunal refusion og tilbagebetalinger 
af kommunernes udgifter til medfinansiering af førtidspension vedrører perioden 1. juli 
2014 til 31. december 2015, skal denne imidlertid registreres på funktion 5.48.68. under 
den relevante gruppering. 
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 
1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 20 pct. 
 

  002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering 
Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 
1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 60 pct. 

 
  003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 
1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 70 pct. 

 
  004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunens udgifter til førtidspension tilkendt efter den 
1. juli 2014, hvor den kommunale medfinansiering er opgjort til 80 pct. 

 
 

5.48.67 Personlige tillæg m.v.  
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg. 
Som følge af førtidspensionsreformen, hvorefter personer tilkendt pension efter de nye 
regler ikke kan modtage personlige tillæg, tildeles de personlige tillæg til hhv. folke- og 
førtidspensionister efter to parallelle regelsæt. Der er derfor henvisninger til §§ 14 og 14 
a gældende for folkepensionister samt §§ 17 og 17 a gældende for førtidspensionister, 
der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003. 
 
Udgifter efter overgangsordningen, jf. § 7, stk. 3, i lov nr. 1087 af 13. december 2000, 
registreres på de relevante grupperinger vedrørende helbredstillæg. 
 
På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 

 001 Briller, personlige tillæg, § 14, stk. 1, (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende briller til 
pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2, 
(førtidspensionsreformen 2003).  

 
  002 Medicin, personlige tillæg, § 14, stk. 1, (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende medicin til 
pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2, 
(førtidspensionsreformen 2003). 
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  003 Tandlægebehandling, personlige tillæg, § 14, stk. 1, (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende 
tandlægebehandling til pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social 
pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003). 
 

  004  Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, 
personlige tillæg, § 14, stk. 1, (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende fysioterapi, 
fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling til pensionister efter § 14, 
stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2, (førtidspensionsreformen 
2003). 

 
005  Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), 

personlige tillæg, § 14, stk. 1, (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende supplement til 
pensionister med nedsat pension (brøkpension) efter § 14 stk. 1, i lov 
om social pension og § 17, stk. 2, (førtidspensionsreformen 2003). 

 
006 Andre personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg til pensionister efter § 14, 
stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 
2003), der ikke er omfattet af grupperingerne 001-005. 

 
  007 Briller, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende briller til 
pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 
(førtidspensionsreformen 2003). 

 
  008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende medicin til 
pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 
(førtidspensionsreformen 2003). 

 
  009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18, stk. 1) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende 
tandlægebehandling til pensionister efter § 14 a i lov om social pension 
og § 18, stk. 1, (førtidspensionsreformen 2003). 

 
  010 Tandproteser, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4, (§ 18, stk. 4) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandproteser til 
pensionister efter § 14 a, stk. 4 i lov om social pension og § 18, stk. 4 
(førtidspensionsreformen 2003). 

 
  011  Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 

14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fysioterapi, 
kiropraktor- og psykologbehandling til pensionister efter § 14 a i lov om 
social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003). 

 
  012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fodbehandling 
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ydet til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 
(førtidspensionsreformen 2003). 

 
  013  Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 

og 3, (§ 17, stk. 1 og 3) 

Her registreres kommunens medfinansiering på 25 pct. af udgifterne til 
personlige tillæg til varmeudgifter til pensionister efter § 14, stk. 2, i lov 
om social pension og § 17, stk. 1 (førtidspensionsreformen), samt 
udgifter til tillæg til petroleumsudgifter efter § 14, stk. 3, i lov om social 
pension og § 17, stk. 3, (førtidspensionsreformen 2003). 

 
 014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende høreapparater til 
pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 
(førtidspensionsreformen 2003). 

 
 093  Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 

1.1.1998 

Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder 
medicintilskud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3, i lov om social pension med 
75 pct. refusion før 1. januar 1998, og hvor tilbagebetalingen sker efter 
1. januar 1998. 

 
Tilbagebetalinger af varmetillæg ydet med 75 pct. refusion registreres 
ikke her, men på gruppering 013. 

 
  094  Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion i 

perioden 1.1. 1998 – 1.3 2001 

Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder 
medicintilskud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3, i lov om social pension med 
50 pct. refusion i perioden fra 1. januar 1998 til 1. marts 2001, og hvor 
tilbagebetalingen sker efter 1. marts 2001. 

 
Tilbagebetaling af helbredstillæg efter § 17 a og af personlige tillæg 
efter § 17, stk. 2, ydet med 50 pct. refusion registreres ikke her, men på 
de relevante grupperinger 001-002, 004-012. 

 
Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2: 
 
  003  Berigtigelser 
 
  004  Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 
 

5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen fremover skal vise 
kommunernes finansieringsbidrag på området.  
 
Registreringen af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt der 
ifølge § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 
m.v. ydes 35 pct. eller 50 pct. statsrefusion. På funktion 5.48.68 registreres alle udgifter 
og indtægter vedrørende førtidspension, som er tilkendt efter 1. januar 1992 (efter 12. 
juni 1997 for 60-66-årige) og inden 1. januar 1999, og hvor der ifølge loven ydes 50 pct. 
statslig refusion. 
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Endvidere registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, hvor der 
ifølge loven ydes 35 pct. statsrefusion, og hvor tildelingen er sket efter de regler der var 
gældende indtil 1. januar 2003, samt alle kommunale udgifter til førtidspensioner 
tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og frem til 1. juli 2014 
 
På funktionen registreres desuden udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal 
refusion samt tilbagebetalinger af kommunernes medfinansiering af førtidspension som 
vedrører perioden 1. juli 2014 til 31.december 2015. Udgifter og indtægter vedrørende 
den kommunale medfinansiering af førtidspension for denne periode, skal derfor 
registreres på gruppering 005 og 006, afhængig af andelen af den kommunale 
medfinansiering. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 

01 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal 
medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 

Her registreres udgifter til de af revaliderings- og pensionsnævnene 
eller af kommunalbestyrelsen tilkendte højeste og mellemste 
førtidspensioner inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 
50 pct. kommunal medfinansiering. 

På samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelser og 
bistands- og plejetillæg med 50 pct. kommunal medfinansiering. 

 
Endvidere registreres her udgifter til højeste og mellemste 
førtidspensioner til personer under 67 år tilkendt fra og med den 12. 
juni 1997 med 50 pct. kommunal medfinansiering. På samme måde 
registreres også her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og 
plejetillæg med 50 pct. kommunal medfinansiering.  

 
Såfremt der til personer under 60 år er tilkendt en forhøjelse af en 
pension, som var tilkendt eller indstillet før 1. januar 1992, registreres 
udgifterne til forhøjelsen ligeledes her. Såfremt der til personer mellem 
60 og 67 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt 
inden den 12. juni 1997, registreres udgifterne til forhøjelsen også her. 

 
  002  Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. 

 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. 
januar 2003 

Her registreres udgifter til de af kommunalbestyrelsen tilkendte forhøjet 
almindelige førtidspension inden den 12. juni 1997 til personer under 
60 år med 50 pct. kommunal medfinansiering.  

 
Endvidere registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig 
førtidspension til personer under 67 år, tilkendt fra og med den 12. juni 
1997 med 50 pct. kommunal medfinansiering. 

 
  003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal 

medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 

Her registreres kommunale udgifter til højeste og mellemste 
førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt 
efter den 1. januar 1999. Endvidere registreres her udgifter til 
invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 65 pct. kommunal 
medfinansiering, som er tilkendt efter den 1. januar 1999.  
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Såfremt der efter den 1. januar 1999 er tilkendt en forhøjelse af en 
pension, som var tilkendt inden den 1. januar 1999, registreres 
udgifterne til forhøjelsen også her. 

 
  004  Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. 

 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. 
januar 2003 

   Her registreres kommunale udgifter til almindelig og forhøjet almindelig 
førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt 
efter 1. januar 1999. 

  005  Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 
efter regler gældende fra 1. januar 2003 

Her registreres kommunens udgifter til førtidspension, som er tilkendt 
efter de fra den 1. januar 2003 gældende regler. Udgifter til 
førtidspension, som er tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 
2003, og hvor kommunens udgifter til grundbeløb og pensionstillæg 
tidligere er blevet refunderet med 35 pct., men hvor førtidspensionisten 
mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til 
førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003, konteres 
ligeledes her. 
 
Endvidere registreres eventuelle udgifter og indtægter, såsom 
mellemkommunal refusion og tilbagebetalinger af kommunernes 
udgifter til medfinansiering af førtidspension vedrørende perioden 1. juli 
2014 til 31. december 2015, såfremt udgifterne og indtægterne 
vedrører førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering.  

 
  006  Førtidspension med 50 kommunal medfinansiering tilkendt efter 

regler gældende fra 1. januar 2003 

Her registreres udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne 
gældende før 1. januar 2003, og hvor kommunens udgifter til 
grundbeløb og pensionstillæg tidligere er blevet refunderet med 50 pct., 
men hvor førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 
vælger at overgå til førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 
2003. 

 
Endvidere registreres eventuelle udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal 
refusion og tilbagebetalinger af kommunernes udgifter til medfinansiering af 
førtidspension vedrørende perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015, såfremt 
udgifterne og indtægterne vedrører førtidspension med 50 pct. kommunal 
medfinansiering.  
 
Tilbagebetaling af førtidspension med refusion samt kommunal medfinansiering af 
førtidspension registreres på de relevante grupperinger. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende gruppering under dranst 2 
 
  003 Berigtigelser 
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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 
dagpenge 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 
sygedagpenge fra dagpengemyndighedskommunen, i regnskabet skal registreres på 
de relevante funktioner, hvor udgiften til løn (herunder løn under sygdom) til de 
pågældende registreres. 
 
Driftsudgifter og indtægter ved aktivering efter kapitel 10 og mentorstøtte efter kapitel 9 
b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på funktion 5.68.90. Fra budget 
2020 registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.68.98. 
  
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. 
Afløbsudgifter 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, hvortil staten yder 50 pct. refusion, registreres ligeledes på en 
afløbsgruppering under denne funktion. Fra budget 2020 registreres løntilskud efter 1. 
januar 2016 på funktion 5.68.94. Løn til sygedagpengemodtagere ansat med løntilskud 
under kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger m.v. registreres fra 
budget 2020 på funktion 5.68.95, hvor også løntilskuddet indtægtsføres. 
 
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. 
december 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 
sygedagpenge. 
 
Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. 
december 2015 registreres på gruppering 013. 
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  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 
udgifterne 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 
registreres alene afløbsudgifter vedrørende perioden før 1. april 2017. 
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 
sygedagpenge. 

 
Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. 
december 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 
sygedagpengemodtagere og til personer i aktivering i øvrige 
vejlednings- og opkvalificeringstilbud, 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. 
december 2015 registreres på gruppering 013. 

 

   008  Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. 

sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 

1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Her registreres de kommunale afløbsudgifter vedr. perioden før 1. 

januar 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. Lønudgifter ved ansættelse i kommunale virksomheder, 

institutioner m.v. registreres fra budget 2020 på funktion 5.68.95. 

 

Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne. 

 

Det bemærkes, at løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere vedr. 

perioden fra og med 1. januar 2016 fra budget 2020 registreres på 

funktion 5.68.94. 
 
  013 Sygedagpenge 

Her registreres udgifter til sygedagpenge efter lov om sygedagpenge. 
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Det bemærkes, at udgifter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. 

december 2015 (før refusionsomlægningen) registreres på 

afløbsgrupperinger 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. 
Halvdelen af de regresindtægter, som kommunen får ind ved 
regreskrav tilfalder 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 
vedrørende sygedagpenge. 

 
  003 Berigtigelser 
   
  005 Refusion af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (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 

befordringsgodtgørelse 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. 
refusion i de første 4 uger med ydelser. 

 
011  Refusion af sygedagpenge med 40 pct. Refusion 

Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 40 pct. 
refusion 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. 

 

 
5.57.72 Sociale formål  
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter lov om 
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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 

administreres 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 

tilskuddet. 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 

hvilken ydelse eller hvilket tilskud tabet vedrører. 

 
Fra budget 2020 registreres på funktionen ligeledes en række særlige udgifter efter lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler 
for henholdsvis ledige og beskæftigede personer (voksenlærlinge). 

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

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 
forsørgelsespligt 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 
eller 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 
socialpolitik. Tilskuddet gives til personer, der modtager de laveste 
ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, til dækning af udgifter til alle 
former for forebyggende 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 

funktionsevne (serviceloven, § 41) 

Her registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved 
forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt 
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nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller 
langvarig 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 
forbindelse med fejlagtig udbetaling af ydelser og tilskud, som skyldes 
urigtige 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 
Her registreres udgifter, som opkræves af Udbetaling Danmark, til 
dækning af tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af 
kommunerne 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 manglende dokumentation, på sagsområder, der er 
overført fra kommunerne.  
 

  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 
indgribende 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 
ledighedsydelse efter § 43 registreres direkte på funktionen, dvs. på en 
frivillig gruppering i intervallet 021 til 089. 

 
 Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier direkte 
relateret 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 
servicelovens § 32a, stk. 6. 

 
  017  Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal 

medfinansiering (Aktivloven, § 85 a) 
 
Her registreres afløb af udgifter til kommunal medfinansiering på 50 
pct. af efterlevelseshjælp, eksklusiv efterlevelseshjælp ydet som lån, 
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efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik. I de tilfælde hvor den udbetalte 
hjælp ydes som et a conto beløb, 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 

finansieringsbidrag til efterlevelseshjælp. 

 

Fra 1. januar 2020 afskaffes den kommunale medfinansiering til 

udgifter til efterlevelseshjælp. Herefter finansieres udgifterne til 

efterlevelseshjælp 100 pct. af staten.     
 
  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 
begrundede 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 
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. 

 
  090  Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. 

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

Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved 
uddannelsesaftaler for forsikrede og ikke-forsikrede ledige, jf. §§ 98c – 
98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Grupperingen vedrører voksenlærlingeforløb for ledige personer. 

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

    Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved 
uddannelsesaftaler for beskæftigede, jf. §§ 98c – 98g i lov om en 
aktivbeskæftigelsesindsats.  

    Grupperingen vedrører voksenlærlingeforløb for beskæftigede 
personer. 

 
  092  Godtgørelse og aktivitetsdusør til særligt udsatte unge under 18 

år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 
b og 75 c) 

Her registreres udgifter til kommunens godtgørelse til særlig udsatte 
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unge under 18 år, der deltager i virksomhedspraktik efter § 75 c i lov 
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om aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres her 
afløbsudgifter til kommunens aktivitetsdusør til særlig udsatte unge 
under 18 år, der deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11 i perioden fra 1. 
januar 2014 til 1. januar 2017, jf. § 75 b, stk. 3, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 
 

  093  Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger 
for forsikrede og ikke-forsikrede personer 

  Her registreres jobcentrets driftsudgifter til initiativer vedr. større 
virksomhedslukninger, jf. § 30 i lov om organisering og understøttelse 
af beskæftigelsesindsatsen mv. Det vedrører udgifter til opkvalificering, 
jf. §§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt 
jobcentres driftsudgifter i forbindelse med udarbejdelse af planer for de 
afskedigede, informations- og vejledningsmøder, individuelle samtaler 
og stationering af medarbejdere på indsatskontor på den pågældende 
virksomhed, som staten kan yde tilskud til. Kravene til, hvornår der 
foreligger større afskedigelser fremgår af bekendtgørelse om forsøg på 
beskæftigelsesområdet. 

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

Udgifter i forbindelse med alt anden administration af jobcentrene, 

herunder udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på 

6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. 
 

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

    Her registreres jobcentrenes udgifter til befordringsgodtgørelse til 
arbejdssøgende i forbindelse med jobsøgning, til informationsaktiviteter 
og andre særlige aktiviteter, som medvirker til at finde arbejde og 
arbejdskraft efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Udgifterne finansieres fuldt ud af kommunen, jf. § 117 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 

 

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

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

 
   Det bemærkes, at udgifter til ungdomsuddannelse for unge med 

særlige behov for andre personer registreres på funktion 3.30.46 
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.  

 
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 
revision, og gruppering 004 vedrørende udgifter til voksenlærlinge (løntilskud ved 
uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion, jf. grp. 090 og 091). 
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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 
konteringsreglerne 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 
forsørgelsesudgifterne 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. 
 
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 
efterbetalingsgruppering. 
 
Driftsudgifter og indtægter ved aktivering efter kapitel 10 og mentorstøtte efter kapitel 9 
b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på funktion 5.68.90. Fra budget 
2020 registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.68.98. 
  
Afløbsudgifter til løntilskud samt efterbetalinger og tilbagebetalinger vedr. forsørgelse 
under aktivering, som vedrører perioden før 1. januar 2016, registreres på funktion 
5.57.75. 
 
Fra budget 2020 registreres løntilskud efter 1. januar 2016 på funktion 5.68.94. Løn til 
kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere uden for 
integrationsprogrammet og selvforsørgende ansat med løntilskud under kommunale 
virksomheder, institutioner og forvaltninger m.v. registreres fra budget 2020 på funktion 
5.68.95, hvor også løntilskuddet indtægtsføres. 
 
 
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.  
 

 
  007 Kontanthjælp 

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

aktivitetstillæg og barselstillæg 
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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 

registreres 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 
uddannelse 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 mellem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens 
grund- og hovedforløb. 

 

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 
forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Udgifter 
vedrørende særlig støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- 
og uddannelseshjælp 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. 
september 2016 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse 
eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller 
revalideringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Det bemærkes, at udgifter til kommunal medfinansiering af særlig støtte 
vedr. perioden fra 1. oktober 2016 registreres på gruppering 100-103. 
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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 
registreres 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 

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

    Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der har nået 
efterlønsalderen, og som ikke kan få social pension på grund af 
betingelserne 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. 

    Endvidere registreres her udgifter til kontanthjælp til personer, der 
tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra 
Færøerne eller Grønland, jf. § 27 b i lov om aktiv socialpolitik.   

    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 
gruppering 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 
beskæftigelsesindsats 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. 
statsrefusion, 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 
beskæftigelsesindsats 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. 
statsrefusion 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 
aktiv 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 
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før 1. juli 2006, efter § 34 i lov om aktiv 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. 
 

  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 
persongrupper 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 
forsørgelsespligt) 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 
tilbagebetaling af hjælp efter §§ 27 og 29. 

 
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af 
udgifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor 
forsørgerbyrde, 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 
uddannelseshjælp 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 
revalideringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30.
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 september 2016, registreres på gruppering 009. 
 

101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering 
Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af 
udgifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor 
forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den 5. 
til den 26. uge med ydelser. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af udgifterne til særlig 
støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og 
uddannelseshjælp 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 
revalideringsydelse, 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 
udgifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor 
forsørgerbyrde, 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 
uddannelseshjælp 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 
revalideringsydelse, 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 
udgifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor 
forsørgerbyrde, 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 
uddannelseshjælp 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. 
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Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig 
støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller 
ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller 
revalideringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016, registreres på gruppering 009. 
 

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 og personer, der tager fast bopæl her i landet, 

og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland på 

grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. 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. 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 
dermed fremstå som en negativ indtægt. 

 

   005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion 

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

refusion 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. 

refusion 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. 

refusion 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. 

refusion 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.
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   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. 

 

   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. 

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

september 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. 

refusion 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. 

refusion 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. 

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

september 2016. 
 
  020 Tilskud fra EU 
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022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 

pct. refusion 

Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under 

forrevalidering på grp. 011 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med 

ydelser. 

 

   023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under 

forrevalidering 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 

forrevalidering 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 

forrevalidering på grp. 011 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med 

ydelser. 

 

   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 
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5.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion 
vedrørende visse grupper af flygtninge  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsydelse, 
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 
konteringsreglerne 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 
registreres 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 
persongrupper. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
007  Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn 

(integrationsydelse mv.) 

Her registreres følgende udgifter med 100 pct. refusion efter lov om 
aktiv 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 
tilbyde uledsagede flygtningebørn et introduktionsprogram, jf. § 16 i 
integrationsloven.  
  

008  Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til uledsagede 
flygtningebørn  

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 
introduktionsprogram, 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 
socialpolitik til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne 
anbragt 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 
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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 
pct. refusion til flygtninge med betydelig og varigt nedsat 
funktionsevne anbragt i døgnophold  

Her registreres udgifter med 100 pct. refusion til hjælp efter 
servicelovens § 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 
arbejdsfortjeneste 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 
tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om 
social service. 

 
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. 

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 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 
uddannelseshjælpsmodtagere 
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 
anvendes art 5.2. 
 
Fra budget 2020 registreres løntilskud efter 1. januar 2016 på funktion 5.68.94. Løn til 
kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere uden for 
integrationsprogrammet og selvforsørgende ansat med løntilskud under kommunale 
virksomheder, institutioner og forvaltninger m.v. registreres fra budget 2020 på funktion 
5.68.95, hvor også løntilskuddet indtægtsføres. 
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Forsørgelsesydelser vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 5.57.73. 

Dette skyldes, at en refusionsomlægning betyder, at refusionssatserne for 

forsørgelsesudgifterne fra 2016 fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig 

forsørgelse. 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 

fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på 

funktion 5.57.73. 
 
Driftsudgifter og indtægter ved aktivering efter kapitel 10 og mentorstøtte efter kapitel 9 
b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på funktion 5.68.90. Fra budget 
2020 registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.68.98. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af 
visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74, og at udgifter til 
integrationsydelse 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. 
januar 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 
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 ansættelsen i kommunale virksomheder, 
institutioner m.v. registreres fra budget 2020 på funktion 5.68.95.  
 
Endvidere registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 
til supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for 
bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at løntilskud vedr. kontant- og 
uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 fra budget 2020 registreres på funktion 5.68.94. 

  

  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 
starthjælpsmodtagere 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 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.7 - side  21 

  

Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Budget 2020 

 
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 kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 
111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 92 i lov om 
aktiv socialpolitik. Endelig 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 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. 
refusion 

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 
beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. 
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 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 
vedrører 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 
starthjælpsmodtagere 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 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 kontanthjælpsmodtagere 
og starthjælpsmodtagere, 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 
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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 

  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 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til 
pensionister. 
 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen skal vise 
kommunernes 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 
tilskud, herunder tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der 
overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger). 
Endvidere 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 
registreres 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 
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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 
regnskabsafslutningen 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 
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 
kommunernes finansieringsbidrag til boligsikringen. 
 
Det bemærkes, at boligsikring i forbindelse med byfornyelse registreres på denne 
funktion, og ikke på funktion 0.25.15. 
 
Det bemærkes, at indfasningsstøtte efter byfornyelsesloven registreres på denne 
funktion, 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 
førtidspensionister 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 
førtidspensionister 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. 
afgørende 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 

byfornyelse 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 
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kollektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og 
kompensation 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. 
 
 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 
fysiske 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 
personer 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 
boligsikringen ydes som tilskud eller som en kombination af tilskud og lån. 
 
På gruppering 005 Boligsikring som tilskud registreres udgifter til boligsikring som 
tilskud 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 
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 renter og afdrag krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med 
regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres 9.75.99. 
Kontrollen med tilbagebetalingen af låneandelen kan også ske over funktionerne 
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8.38.37 og 8.48.49, men indbetaling skal også i dette tilfælde ske på gruppering 093, så 
refusionsbeløbet. 
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som følge heraf reguleres tilsvarende. 
 
Der er endvidere autoriseret følgende gruppering på dranst 2: 
 
  003 Berigtigelse 
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5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 

På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til 

forsikrede samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 

 

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

medfinansiering 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 

Betalinger 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 

udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. A-kasserne udbetaler befordringsgodtgørelse til 

forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering, seks 

ugers jobrettet uddannelse, virksomhedspraktik eller som ansættes 

med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere. Medfinansiering af 

befordringsgodtgørelse til modtagere af arbejdsmarkedsydelse 

registreres ligeledes her. 

 

012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af 

udgifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om 

arbejdsløshedsforsikring mv., i de første 4 uger med ydelser 

 

013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af 

udgifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om 

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

 

014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af 

udgifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne jf. lov om 

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

 

015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 
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Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af 

udgifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om 

arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 53. uge med ydelser 

 

016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal 

medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansiering på 20 pct. af udgifterne 

til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af 

arbejdsløshedskasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., i de 

første 4 uger med ydelser 

 

017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal 

medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansiering på 60 pct. af udgifterne 

til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af 

arbejdsløshedskasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra 

den 5. til den 26. uge med ydelser 

 

018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal 

medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansiering på 70 pct. af udgifterne 

til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af 

arbejdsløshedskasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra 

den 27. til den 52. uge med ydelser. 

 

 

019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal 

medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansiering på 80 pct. af udgifterne 

til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af 

arbejdsløshedskasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra 

den 53. uge med ydelser 

 

5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og 

kontantydelsesordning 
På denne funktion registreres afløb af driftsudgifterne ved aktivering til ledige på den 
midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om 
arbejdsløshedsforsikring 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 
kontantydelse. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for 
forsørgelsesudgifterne 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. 
 
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. 
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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 
på denne funktion. 
 
Der er på funktion 5.57.79 autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
006 Afløb af driftsudgifter mv. ved den midlertidige 

arbejdsmarkedsydelsesordning 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 
arbejdsløshedsforsikring 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 

løntilskud 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 

kontantydelse 

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering, såfremt en 

person med ret til kontantydelse har en ansættelseskontrakt med en 

virksomhed, hvor ansættelsen skal påbegyndes inden for 6 uger, jf. § 

75 z, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder ikke 

refusion af kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering. 

 

012 Afløb af befordringsgodtgørelse til personer med ret til 

kontantydelse    

Her registreres udgifter til dækning af befordringsgodtgørelse efter § 

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

refunderer 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 

gruppering 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 

kontantydelse.  

 

014 Afløb af løntilskud vedr. kontantydelse vedrørende perioden fra 1 

januar 2016 

Her registreres udgifter til løntilskud til personer med ret til 

kontantydelse, jf. § 75 z, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer med ret til kontantydelse 

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

registreres på gruppering 010. 
 

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. 
statsrefusion 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. 

perioden før 1. januar 2016 til personer, der har opbrugt retten til 

dagpenge, 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. 

perioden før 1. januar 2016 til personer, der har opbrugt retten til 

dagpenge, 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 

arbejdsmarkedsydelse 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 
minus 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 

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

 
010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion 
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Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 80 pct. 
refusion 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. 
refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 
012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 30 pct. 
refusion 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. 
refusion 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 
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ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)  

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter 
vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en 
anden aktør. Fra regnskab 2019 samles alle driftsudgifter ved aktivering og 
mentorudgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på nærværende funktion 
5.90. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. På de autoriserede grupperinger på funktionen registreres for 
de enkelte målgrupper 1. Driftsudgifter ved aktivering i ordinær uddannelse m.v., 2. 
Øvrige driftsudgifter og 3. Mentorudgifter. 

Kategori 1. Her registreres driftsudgifter ved aktivering i ordinær uddannelse efter § 32, 

stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer omfattet af § 2, nr. 1-5 

og 11-14. Øvrige udgifter i denne kategori omfatter udgifter til læse-, skrive- og 

regnekurser efter § 32 a (men ikke udgifterne til selve testen) til personer omfattet af § 

2, nr. 1-3 og 12-13, realkompetencevurdering efter § 32 a, § 32, stk. 1, nr. 1, eller regler 

udstedt i medfør af § 32, stk. 5, og i særlige tilfælde studie- og 

erhvervskompetencegivende uddannelser efter § 37 til personer omfattet af § 2, nr. 1-3 

og 12-13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Dertil kommer udgifter til 

opkvalificering ved afskedigelse, jf. § 32 b, til personer omfattet af § 2, nr. 1-3, og 

opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud efter § 99 til personer 

omfattet af § 2, nr.1-6, 8 og 12-13, hvis opkvalificeringen svarer til uddannelser efter § 

32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Her registreres også driftsudgifter til danskuddannelse efter "lov om danskuddannelse 

til voksne udlændinge", når det gives som tilbud efter kap. 10 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, jf. § 60, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskuddannelse kan gives som 

aktiveringstilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der ikke er 

omfattet af integrationsprogrammet. Endvidere registreres driftsudgifter, hvis 

danskuddannelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt i § 

60 i bekendtgørelsen. 

Kategori 2. Her registreres driftsudgifter ved aktivering i øvrig vejledning og 

opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for 

personer omfattet af § 2, nr. 1-7 og 11-14, som fx særligt tilrettelagte uddannelses- og 

vejledningsforløb m.v. Øvrige driftsudgifter er udgifter til undervisningsmateriale i 

forbindelse med deltagelse i vejledning og opkvalificering efter §§ 76-77 (udgifter til 

øvrige hjælpemidler skal registreres på andre funktioner), udgifter til virksomhedens 

faktiske afholdte udgifter til vejledning og opkvalificering samt administration i 

forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81 a. Dertil kommer udgifter til 

opkvalificering ved afskedigelse, jf. § 32 b, til personer omfattet af § 2, nr. 1-3, 

opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud efter § 99 til personer 

omfattet af § 2, nr.1-6, 8 og 12-13, hvis opkvalificeringen svarer til uddannelser efter § 

32, stk. 1, nr. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Desuden registreres indtægter 

vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v.   

Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 

12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om udgifter til de uddannelser, som 

personer omfattet af § 2, nr. 2-4 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - 

med kommunens godkendelse - kan deltage i som fx folkeskolens 8.-10. klassetrin og 

HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. bekendtgørelse om 

uddannelsessøgendes ret til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp 

efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. 

Endeligt registreres driftsudgifter til danskuddannelse, hvis der er tale om et særligt 
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tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som ikke falder ind under § 60 i bekendtgørelse om 

en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) givet som tilbud 

efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres ikke på denne funktion men på 

gruppering 018 på funktion 5.68.98. 

Kategori 3. På funktionen kan der alene registreres mentorudgifter efter lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, dvs. lønomkostninger til mentoren, eller honorar til en ekstern 

konsulent samt tilskud til køb af uddannelse for en virksomheds- eller 

uddannelsesinstitutionsmentor. Lønomkostningen er inklusiv feriepenge, 

pensionsbidrag og andre arbejdsgiverudgifter. Der kan ikke registreres udgifter til 

mentorens sygdom og transport. 

Det bemærkes endvidere, at udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, 
herunder løn til beskæftigelseskonsulenter m.fl., skal registreres på 6.45.53 
Administration vedrørende jobcentre. Dog henvises der til vejledning om kommunernes 
dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. om bl.a. lønudgifter til projektledere. 
Løn til projektledere m.v., der registreres på funktion 5.68.90, registreres under art 1. 

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 

   001  Dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med 

refusion til og med 30/6-19 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der 

modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

(målgruppe 1). Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af 

kategori 1 i indledningen til funktionen.  

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende udgifter til 

og med 30/6-19. 

  002 Dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 

30/6-19 

    Grupperingen anvendes til udgifter til undervisningsmateriale efter §§ 

76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering i 

forbindelse med ansættelse uden løntilskud efter § 99 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats til ledige, der modtager dagpenge efter lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1). 

 Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende udgifter til 

og med 30/6-19. 

    Fra regnskab 2015 registreres ikke-refusionsberettigende driftsudgifter, 

jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, vedrørende 

dagpengemodtagere i øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 

1, nr. 2, på gruppering 016 til og med 30/6-19. 

 

   003  Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, ordinær 

uddannelse med refusion til og med 31/12-18  

  Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

32, stk. 1, nr. 1 til personer, der modtager kontanthjælp eller 

integrationsydelse efter lov

om aktiv socialpolitik, og som er jobparate (målgruppe 2) eller 

aktivitetsparate (målgruppe 3), bortset fra 
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integrationsydelsesmodtagere der er omfattet af 

integrationsprogrammet. Derudover anvendes grupperingen til 

driftsudgifter til ordinær uddannelse til personer der ikke er i 

beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage 

offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10). Øvrige udgifter, der kan 

registreres her, fremgår af kategori 1 i indledningen til funktionen.  

  Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende 

afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19. 

  Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. daværende § 118, stk. 3, i lov nr. 

1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats, 

registreres på gruppering 013 vedrørende perioden før 1/1-19. 

   004  Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige 

driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18  

    Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til 

vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kontanthjælp eller 

integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er 

aktivitetsparate (målgruppe 3), bortset fra 

integrationsydelsesmodtagere der er omfattet af 

integrationsprogrammet. 

Derudover anvendes grupperingen til undervisningsmateriale efter §§ 

76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering 

efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 

modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv 

socialpolitik, og som er jobparate (målgruppe 2) eller aktivitetsparate 

(målgruppe 3), bortset fra kontanthjælps- og 

integrationsydelsesmodtagere der er omfattet af 

integrationsprogrammet. Endvidere anvendes grupperingen til 

driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til personer der ikke 

er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage 

offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10), eller personer som får 

opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. Dertil 

kommer udgifter til opkvalificering ved afskedigelse, jf. § 32 b, hvis det 

svarer til uddannelser efter § 32, stk. 1, nr.2, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. 

 Endvidere registreres til indtægter vedrørende betaling for arbejde 

udført i private hjem m.v.   

 Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med 

uddannelsesaktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det 

drejer sig om udgifter til de uddannelser, som kontanthjælpsmodtagere 

- med kommunens godkendelse - kan deltage i som f.eks. folkeskolens 

8.-10. klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. 

bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til integrationsydelse, 

uddannelseshjælp og kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i 

særlige tilfælde. 

 For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 

for kategori 2 i indledningen til funktionen. 

 Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende 

afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19. 
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Fra regnskab 2016 ydes der ikke refusion af øvrige driftsudgifter til 

vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, til personer, der 

modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv 

socialpolitik, og som er jobparate (målgruppe 2, der ikke medtager 

integrationsydelsesmodtagere der er omfattet af 

integrationsprogrammet), jf. daværende § 118, stk. 4, i lov nr. 1342 af 

21/11-16 om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. daværende § 118, stk. 4, i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 014 for 

perioden før 1/1-19. 

   005 Afløb, revalidender/forrevalidender, ordinær uddannelse med 

refusion til og med 31/12-18  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer 

med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 

(Revalidering) i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er 

omfattet af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

(målgruppe 4), eller som får opkvalificering i forbindelse med 

ansættelse uden løntilskud. Målgruppen omfatter både modtagere af 

revalideringsydelse, modtagere af integrationsydelse under revalidering 

eller forrevalidering (bortset fra integrationsydelsesmodtagere under 

integrationsprogrammet) og modtagere af kontant- eller 

uddannelseshjælp under forrevalidering.

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 

for kategori 1 i indledningen til funktionen. 

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende 

afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19. 

  006  Afløb, revalidender/forrevalidender, øvrige driftsudgifter med 

refusion til og med 31/12-18  

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og 

opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, til personer med begrænsninger i 

arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 (Revalidering) i lov om aktiv 

socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet af § 2, nr. 5, i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 4). Målgruppen omfatter 

både modtagere af revalideringsydelse, modtagere af 

integrationsydelse under revalidering eller forrevalidering (dog ikke 

integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet) og 

modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp under forrevalidering. 

Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 2 i 

indledningen til funktionen. 

     Uddannelsesforløbene kan omfatte arbejdsprøvning, 

erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og 

uddannelse samt til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende 

kurser samt job-indslusningsprojekter. Forrevalidering omfatter 

aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige 

sigte er afklaret. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller 

afklarende sigte (jf. lov om aktiv socialpolitik § 46, stk. 1, 3. pkt.). Det 

drejer sig f.eks. om ophold på daghøjskole, højskole eller 

produktionsskole samt undervisning på 9.-10. klasse, gymnasie- og 

HF-niveau mv. 
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    Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende 

afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19 . 

  007  Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse 

med refusion til og med 30/6-19  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 

modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge (mål

 gruppe 5), hvis de er visiteret til gruppe 2 eller 3, jf. § 12 i 

sygedagpengeloven, eller som får opkvalificering i forbindelse med 

ansættelse uden løntilskud.  

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 

for kategori 1 i indledningen til funktionen 

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende udgifter til 

og med 30/6-19. 

 008 Sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og 

med 30/6-19  

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og 

opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, undervisningsmateriale efter §§ 

76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering 

efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 

modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge 

(målgruppe 5), hvis de er visiteret til gruppe 2 eller 3, jf. § 12 i 

sygedagpengeloven, eller som får opkvalificering i forbindelse med 

ansættelse uden løntilskud. 

 For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 

for kategori 2 i indledningen til funktionen  

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende udgifter til 

og med 30/6-19. 

   009  Afløb, ledighedsydelsesmodtagere, øvrige driftsudgifter med 

refusion til og med 31/12-18 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og 

opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, til personer med varige 

begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter 

lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet 

almindelig og almindelig førtidspension m.v., (målgruppe 7), og som 

modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter § 74 i lov om en 

aktiv socialpolitik. Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af 

kategori 2 i indledningen til funktionen. 

 Her registreres driftsudgifter til seks ugers jobrettet uddannelse efter § 

73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

    Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende 

afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19. 

   010  Dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i seks ugers 

jobrettet uddannelse med refusion til og med 30/6-19 

     Grupperingen anvendes til driftsudgifter til personer, der deltager i seks 
ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.9 - side  6 

  

Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 

 

 

    Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende udgifter til 

og med 30/6-19. 

    011  Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, ordinær uddannelse med 

refusion til og med 31/12-18  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 

modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv
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     socialpolitik, som er uddannelsesparate (målgruppe 12), eller som er 

aktivitetsparate (målgruppe 13), og som er under 30 år uden 

erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra 

integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af 

integrationsprogrammet. Øvrige udgifter, der kan registreres her, 

fremgår af kategori 1 i indledningen til funktionen.  

  Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende 

afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19. 

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. daværende § 118, stk. 3, i lov nr. 

1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats, 

registreres på gruppering 013 vedrørende perioden før 1/1-19. 

   012  Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, øvrige driftsudgifter med 

refusion til og med 31/12-18  

    Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til 

vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats til personer, der modtager uddannelseshjælp 

eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, 

(uddannelsesparate i målgruppe 12 bortset fra de åbenlyst 

uddannelsesparate og aktivitetsparate i målgruppe 13), og som er 

under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra 

uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere der er omfattet 

af integrationsprogrammet. 

    Desuden anvendes grupperingen til udgifter til undervisningsmateriale 

efter §§ 76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og 

opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 

personer, der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter 

lov om aktiv socialpolitik (uddannelsesparate i målgruppe 12 eller 

aktivitetspa

    rate i målgruppe 13), og som er under 30 år uden 

erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra 

uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet 

af integrationsprogrammet, eller personer som får opkvalificering i 

forbindelse med ansættelse uden løntilskud 

    Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) 

givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres 

ikke på funktion 5.68.90 men på gruppering 018 på funktion 5.68.98. 

    Endvidere registreres indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i 

private hjem m.v.   

 Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med 

uddannelsesaktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det 

drejer sig om udgifter til de uddannelser, som 

uddannelseshjælpsmodtagere - med kommunens godkendelse - kan 

deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. klassetrin og HF-

enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. bekendtgørelse om 

uddannelsessøgendes ret til uddannelses- og kontanthjælp efter lov om 

aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 

for kategori 2 i indledningen til funktionen. 

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende 
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afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19. 

Fra regnskab 2016 ydes der ikke refusion af øvrige driftsudgifter til 
vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, til personer, der 
modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv 
socialpolitik, og som er åbenlyst uddannelsesparate (del af målgruppe 
12, der ikke medtager integrationsydelsesmodtagere der er omfattet af 
integrationsprogrammet), jf. daværende § 118, stk. 4, i lov nr. 1342 af 
21/11-16 om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. daværende § 118, stk. 4, i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 014 

vedrørende perioden før 1/1-19. 

 013  Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke-

refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til og 

med 31/12-18  

  Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til ordinær 

uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, som ikke er refusionsberettigende 

for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) og åbenlyst 

uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (del af målgruppe 

12) i de første 9 måneder på hhv. kontanthjælp eller uddannelseshjælp 

bortset fra regne-, læse- og stavekurser og ordblindeundervisning, jf. 

daværende § 118, stk. 3, i lov nr. 1342 af 21/11-16 om en aktiv 

beskæftigelsesindsats.  

Grupperingen kan alene anvendes til afløbsudgifter, der vedrører 

perioden før 1/1-19. 

 014  Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke-

refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og 

opkvalificering til og med 31/12-18  

  Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til øvrig 

vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, som ikke er 

refusionsberettigende for jobparate kontanthjælpsmodtagere 

(målgruppe 2) og åbenlyst uddannelsesparate 

uddannelseshjælpsmodtagere (del af målgruppe 12), jf. daværende § 

118, stk. 4, i lov nr. 1342 af 21/11-16 om en aktiv 

beskæftigelsesindsats.  

Grupperingen kan alene anvendes til afløbsudgifter, der vedrører 

perioden før 1/1-19.  

 015 Afløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats med refusion til og med 31/12-18 

    Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

samt selvforsørgende.  

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende 

afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19. 

 016 Dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til 

øvrig vejledning og opkvalificering til og med 30/6-19  

     På denne gruppering registreres jobcentrenes ikke-

refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering 

efter § 32, stk. 1, nr. 2, til ledige, der modtager dagpenge efter lov om 
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arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1), jf. § 118, stk. 2, i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Grupperingen kan alene anvendes til udgifter til og med 30/6-19. 

 017  Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, 

uddannelseshjælpsmodtagere mv. med refusion til og med 31/12-

18 

    Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at 

målgrupperne, der ved indgåelse af aftale om mentor var omfattet af § 

 2, nr. 3, 8-10, 12 og 13, og § 31 b, stk. 2, kan opnå eller fastholde 

aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse, jf. 

daværende § 118, stk. 5, i lov nr. 1342 af 21/11-16 om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. Målgrupperne er således aktivitetsparate 

kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, 

selvforsørgende, 15-17 årige der deltager i tilbud efter kapitel 10-11, 

personer der udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, unge med handicap 

i løntilskud samt aktivitetsparate og uddannelsesparate 

integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats.

 

Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende 

afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19. 

 Ikke-refusionsberettigende udgifter i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats registreres på gruppering 018 vedrørende 

perioden før 1/1-19. 

 018 Afløb, ikke-refusionsberettigende mentorudgifter til og med 31/12-

18 

    Grupperingen anvendes til registrering af ikke refusionsberettigede 

mentorudgifter til arbejdsløshedsdagpengemodtagere, jobparate 

kontanthjælpsmodtagere og jobparate integrationsydelsesmodtagere, 

der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt personer 

i ordinær beskæftigelse/uddannelse. 

    Her kan alene registreres mentorudgifter, der ville have været omfattet 

af gruppering 017 eller 019, hvis de havde været refusionsberettigende 

for disse målgrupper.  

Grupperingen kan alene anvendes til afløbsudgifter, der vedrører 

perioden før 1/1-19.  

 019  Afløb, mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere 

mv. med refusion til og med 31/12-18 

    Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at 

målgrupperne, der ved indgåelse af aftale om mentor var omfattet af § 

2, nr. 4-7, kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær 

uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse jf. 

daværende § 118 a i lov nr. 1342 af 21/11-16 om aktiv 

beskæftigelsesindsats. Her registreres også afløbsudgifter vedrørende 

disse målgrupper. 

  Målgrupperne er således revalidender, sygedagpengemodtagere, 

førtidspensionister, ledighedsydelsesmodtagere samt personer i 

fleksjob.  
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Grupperingen kan alene anvendes til refusionsberettigende 

afløbsudgifter, der vedrører perioden før 1/1-19. 

 090 Afløb, indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på 

et urigtigt grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper til og med 

31/12-18 

  På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte 

driftsudgifter i forbindelse med aktivering af modtagere af dagpenge, 

kontanthjælp eller uddannelseshjælp eller deltagere i seks ugers 

selvvalgt/jobrettet uddannelse, der er ydet på et urigtigt grundlag, jf. lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats § 111.  

Grupperingen kan alene anvendes til indtægter, der vedrører perioden 

før 1/1-19. 

  091 Afløb, tilskud vedrørende produktionsskoler til og med 31/12-18  

    Grupperingen anvendes i tilfælde, hvor der i udgifter til 

produktionsskoler på gruppering 5.68.90, grp.004 indgår tilskud af 

forskellig art fx fra statslige puljer i udgiften til skoleopholdet. 

Grupperingen kan alene anvendes til indtægter, der vedrører perioden 

før 1/1-19. 

 092 Afløb, indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på 

et urigtigt grundlag til øvrige målgrupper til og med 31/12-18 

  På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte 

driftsudgifter i forbindelse med aktivering af modtagere af 

revalideringsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse, der er ydet 

på et urigtigt grundlag, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 111.  

Grupperingen kan alene anvendes til indtægter, der vedrører perioden 

før 1/1-19. 

 093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. 

refusion 

Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, 

nr. 1 og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 

modtager ressourceforløbsydelse efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 

(målgruppe 11 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Øvrige 

udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 og 2 i 

indledningen til funktionen. 

  Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 119 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats. 

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

  Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og 

opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, jf. § 32, stk. 2, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats til førtidspensionister under 40 år, der er visiteret 

til et ressourceforløb efter § 68 b i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. 

  Der kan også registreres driftsudgifter til øvrig vejledning og 

opkvalificering til førtidspensionister over 40 år, idet de efter § 32, stk. 

2, kan få tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv 
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beskæftigelsesindsats 

  Øvrige driftsudgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 2 i 

indledningen til funktionen. 

  Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 119 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 095  Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion
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Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter og tilbud, 
jf. § 31 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises til 
kategori 3 i indledningen til funktionen.  

Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 120, stk. 2, i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

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

beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb med 50 pct. refusion 

 Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere.  

Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 119 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats. Førtidspensionister kan ikke få 

godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. 
refusion  

  Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

32, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 

personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 69 j i lov om 

aktiv socialpolitik (målgruppe 14 i § 2 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats).  

  Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår af kategori 1 og 2 i 

indledningen til funktionen. 

  Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 119 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 098 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion  

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 

personer i jobafklaringsforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter og 

tilbud, jf. § 31 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises 

til kategori 3 i indledningen til funktionen.  

Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 120, stk. 2, i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

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

beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion 

 Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et 
jobafklaringsforløb.  
 
Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 119 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 
10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19  

Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, 

nr. 1 og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 

modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv 

socialpolitik, og som er jobparate (målgruppe 2) eller aktivitetsparate 
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-gruppe 3), bortset fra integrationsydelsesmodtagere der er omfattet af 

integrationsprogrammet. Derudover anvendes grupperingen til 

driftsudgifter ved aktivering af personer der ikke er i beskæftigelse, og 

som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til 

forsørgelse (målgruppe 10 i § 2 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats). Øvrige udgifter, der kan registreres her, 

fremgår af kategori 1 og 2 i indledningen til funktionen. 

 102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter 
ved aktivering uden refusion fra 1/1-19 

Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, 

nr. 1 og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 

modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv 

socialpolitik, som er uddannelsesparate (målgruppe 12), eller som er 

aktivitetsparate (målgruppe 13 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelses

indsats), og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende 

uddannelse, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet 

af integrationsprogrammet. Øvrige udgifter, der kan registreres her, 

fremgår af kategori 1 og 2 i indledningen til funktionen. 

 103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse efter 
§ 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-
19  

Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

samt selvforsørgende. 

 104 Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved 
aktivering uden refusion fra 1/1-19  

Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, 

nr. 1 og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer med 

begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 

(revalidering) i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er 

omfattet af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

(målgruppe 4 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 

Målgruppen omfatter både modtagere af revalideringsydelse, 

modtagere af integrationsydelse under revalidering eller forrevalidering 

(dog ikke integrationsydelsesmodtagere omfattet af 

integrationsprogrammet) og modtagere af kontant- eller 

uddannelseshjælp under forrevalidering. Øvrige udgifter, der kan 

registreres her, fremgår af kategori 1 og 2 i indledningen til funktionen. 

Uddannelsesforløbene kan omfatte arbejdsprøvning, 

erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og 

uddannelse samt til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende 

kurser samt job-indslusningsprojekter. Forrevalidering omfatter 

aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige 

sigte er afklaret. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller 

afklarende sigte (jf. lov om aktiv socialpolitik § 46, stk. 1, 3. pkt.). Det 

drejer sig f.eks. om ophold på daghøjskole, højskole eller 

produktionsskole samt undervisning på 9.-10. klasse, gymnasie- og 

HF-niveau mv. 

 105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden 
refusion fra 1/1-19 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.9 - side  15 

  

Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 

 

 

Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, 

nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer med varige 

begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter 

lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet 

almindelig og almindelig førtidspension m.v., (målgruppe 7), og som 

modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter § 74 i lov om en 

aktiv socialpolitik (målgruppe 7 i § 2 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats). Øvrige udgifter, der kan registreres her, 

fremgår af kategori 2 i indledningen til funktionen.  

Her registreres driftsudgifter til seks ugers jobrettet uddannelse efter § 

73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

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

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personerne kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær 
uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, jf. § 31 b i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises til kategori 3 i 
indledningen til funktionen.  

I perioden 1/1-19 til og med 30/6-19 anvendes dog gruppering 107 til 
dagpengemodtagere og gruppering 108 til sygedagpengemodtagere. 

 107 Mentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refusion og 
uden at være omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og 
med 30/6-19 

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
dagpengemodtagere kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær 
uddannelse eller ordinær ansættelse, § 31 b i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Der henvises til kategori 3 i indledningen til 
funktionen.  

Grupperingen anvendes i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19 til 
dagpengemodtagere, og fra 1/7-19 anvendes gruppering 106 også til 
dagpengemodtagere. 

 108 Mentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med 
refusion og omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 
30/6-19  

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
sygedagpengemodtagere kan opnå eller fastholde aktiviteter og tilbud, 
jf. § 31 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der henvises til 
kategori 3 i indledningen til funktionen.  

Grupperingen anvendes i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19 til 
sygedagpengemodtagere, og fra 1/7-19 anvendes gruppering 106 også 
til sygedagpengemodtagere. 

 109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion 

fra 1/7-19 

  Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 

1, nr. 1 og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 

dagpengemodtagere (målgruppe 1). Øvrige udgifter, der kan 

registreres her, fremgår af kategori 1 og 2 i indledningen til funktionen. 

 110  Dagpengemodtagere, driftsudgifter til seks ugers jobrettet 

uddannelse uden refusion fra 1/7-19 
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     Grupperingen anvendes til driftsudgifter til dagpengemodtagere, der 
deltager i seks ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 

 111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden 

refusion fra 1/7-19 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, 

nr. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 

modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge (mål

 gruppe 5), hvis de er visiteret til gruppe 2 eller 3, jf. § 12 i 

sygedagpengeloven. Øvrige udgifter, der kan registreres her, fremgår 

af kategori 1 og 2 i indledningen til funktionen. 

 

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 

   001  Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det 

ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010 

    Grupperingen anvendes til refusion af udgifter til dagpengemodtagere, 

som er i aktivering i vejledning og opkvalificering i 1. halvår 2019 hvis 

der er plads til refusion inden for rådighedsbeløbet for 1. halvår 2019. 

Grupperingen anvendes også til refusion af afløbsudgifter før 1. januar 

2019, hvis der er plads til refusion inden for rådighedsbeløbet for 1. 

halvår 2019. 

    Tilsvarende anvendes grupperingen til refusion inden for et 

rådighedsbeløb for 2018 af afløbsudgifter til kontant- og 

uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere som ikke 

er omfattet af integrationsprogrammet. (grp.003-004, 011-012, 015, 

017, og 090-091). 

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

008 og 108 

    Grupperingen anvendes til refusion af udgifter til 

sygedagpengemodtagere, som er i aktivering i vejledning og 

opkvalificering, eller som modtage mentorstøtte i 1. halvår 2019, hvis 

der er plads til refusion inden for rådighedsbeløbet for 1. halvår 2019. 

Grupperingen anvendes også til refusion af afløbsudgifter før 1. januar 

2019, hvis der er plads til refusion inden for rådighedsbeløbet for 1. 

halvår 2019. 

    Tilsvarende anvendes grupperingen til refusion inden for et 

rådighedsbeløb for 2018 af afløbsudgifter til 

ledighedsydelsesmodtagere og revalidender. (grp.005-006, 009, 019 

og 092). 

   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 

På funktionen registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes 
beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige fra 1. januar 2010. For driftsudgifter til 
aktivering fra 2011 henvises til 5.68.90.  



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.9 - side  17 

  

Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 

 

 

 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for løntilskud fastsættes 
på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 
80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 
53. Der er derfor fra budget 2016 autoriseret nye grupperinger til registrering af 
løntilskudsudgifter fra 1. januar 2016 og nye grupperinger på dranst 2 til refusionsbeløb. 
De hidtidige autoriserede grupperinger skal fortsat anvendes til afløbsudgifter til 
løntilskud vedrørende perioden før 1. januar 2016. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, 
herunder løn til beskæftigelseskonsulenter m.fl., skal registreres på 6.45.53 
Administration vedrørende jobcentre. Dog henvises der til vejledning om kommunernes 
dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. om bl.a. lønudgifter til projektledere. 
Løn til projektledere m.v., der registreres på funktion 5.68.91, registreres under art 1. 

Fra 2014 registres udgifter til løntilskud til ledige på den midlertidige 

arbejdsmarkedsydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring 

mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.) på denne funktion. 

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

Udgifter til voksenlærlingeordningen, der er løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige 
og for beskæftigede med 100 pct. refusion, som tidligere har været konteret på funktion 
5.68.91, skal fra budget 2016 konteres på funktion 5.68.98. 

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

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 006  Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 

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

4, og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til arbejdsredskaber og mindre 
arbejdspladsindretninger vedr. forsikrede ledige, jf. §§ 76 og 77 i lov om 

    en aktiv beskæftigelsesindsats (udgifter til undervisningsmateriale 
registreres på funktion 5.68.90). Jobcentret kan afholde udgifter til 
hjælpemidler i forbindelse med forsikrede lediges deltagelse i 
opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med 
løntilskud med henblik på at understøtte, at personer kan få og deltage 
i tilbuddet. 

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

Endelig kan jobcentret registrere driftsudgifter efter §§ 76-77 og 99 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats i forbindelse med løntilskud for 
nyuddannede, der er medlem af en a-kasse og omfattet af § 2, nr. 8, 
fordi de på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær 
beskæftigelse.  
 
Endelig registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4 
til forsikrede ledige, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne.  
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 007  Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. 
refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i 
erhverv m.v. 

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

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

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

 016  Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent 

ordning, jf. § 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

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

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

 017  Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter 

ansøgning) – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 

§ 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 

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

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

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

Fra 2015 registreres udgifter til jobrotationsydelse til særlige grupper 
med 60 pct. refusion på funktion 5.68.98 gruppering 103.    

 102 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – 
statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 
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§ 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

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

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

 

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

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

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

beskæftigelsesindsats 

    Her registreres fra 2011 jobcentrenes afløbsudgifter vedr. perioden før 

1. januar 2016 til løntilskud til private arbejdsgivere i forbindelse med 

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

beskæftigelsesindsats. Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. 

Refusionen registreres på dranst 2 på afløbsgruppering 006. 

    

   Det bemærkes, at løntilskud vedrørende forsikrede ledige ansat hos 

private arbejdsgivere vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 

registreres på gruppering 108. 

 

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

handicap, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv 

m.v. samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres fra 2011 jobcentrenes afløbsudgifter vedr. perioden før 

1. januar 2016 til løntilskud for nyuddannede, der er omfattet af § 2, nr.

    8, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær 

beskæftigelse, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv 

m.v. samt jf. §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 

på dranst 2 på afløbsgruppering 006. 

 

    Det bemærkes, at løntilskud vedrørende forsikrede ledige med 

handicap vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 

gruppering 110. 

  

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

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

beskæftigelsesindsats 

    Her registreres fra 2011 de samlede afløbsbruttoudgifter vedr. perioden 

før 1. januar 2016 til løntilskud i forbindelse med forsikrede lediges 
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løntilskudsansættelse i en kommune, jf. § 51 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats.  

 

    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion af disse bruttoudgifter. 

Refusionen registreres på dranst 2 på afløbsgruppering 006. 

 

    Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud 

på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelse i kommunale 

virksomheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.95, hvor 

også løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v. 

indtægtsføres. 

 

    Det bemærkes, at løntilskud vedrørende forsikrede ledige ansat hos 

offentlige, herunder kommunale, arbejdsgivere vedr. perioden fra og 

med 

   1. januar 2016 registreres på gruppering 109. 

 

 107   Afløb af løntilskud til personer med ret til midlertidig 

arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion 

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

løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. 

lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.(Midlertidig 

arbejdsmarkedsydelse mv.). Staten refunderer kommunernes udgifter 

med 50 pct. 
 

    Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer med ret til midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 
registreres på gruppering 111. 

 

 108  Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere 

    Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til private 

arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, 

stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 

   Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedrørende 

dagpengemodtagere ansat hos private arbejdsgivere vedr. perioden før 

1. januar 2016 registreres på afløbsgruppering 103. 

 

 109  Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere 

    Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til offentlige, dvs. 

statslige, regionale og kommunale, arbejdsgivere i forbindelse med 

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

beskæftigelsesindsats 

 

    Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud 

på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelse i kommunale 

virksomheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.95, hvor 

også løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v. 
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indtægtsføres. 

 

    Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedrørende 

dagpengemodtagere ansat hos offentlige arbejdsgivere vedr. perioden 

før 1. januar 2016 registreres på afløbsgruppering 102 og 106. 
 

 110  Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap 

    Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til forsikrede 

nyuddannede, der er omfattet af § 2, nr. 8, der på grund af et handicap 

har vanskeligt ved at få ordinær beskæftigelse, jf. § 15 i lov om 

kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt jf. §§ 51 og 52 i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

    

   Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedrørende forsikrede ledige 

med handicap vedr. perioden før 1. januar 2016 registreres på 

afløbsgruppering 105. 

 

 111  Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse

 

    Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til personer med ret 

til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om ændring af lov om 

arbejdsløshedsforsikring mv.(midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.) 

     

    Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud 

på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelse i kommunale 

virksomheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.95, hvor 

også løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v. 

indtægtsføres. 

 

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

arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 (før 

refusionsomlægningen) registreres på afløbsgruppering 107. 
 

Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 

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

 003  Berigtigelser 

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

 005  Refusion af afløbsudgifter til løntilskud ved den midlertidige 
arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 107)
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 006  Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 
102-103 og 105-106)  

 007 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion 
– private arbejdsgivere 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 

private arbejdsgivere på grp. 108 med 80 pct. refusion i de første 4 

uger med ydelser. 
 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 

private arbejdsgivere på grp. 108 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 

26. uge med ydelser. 
 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 

private arbejdsgivere på grp. 108 med 30 pct. refusion fra den 27. til 

den 52. uge med ydelser. 
 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 

private arbejdsgivere på grp. 108 med 20 pct. refusion fra den 53. uge 

med ydelser. 
 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 

offentlige arbejdsgivere på grp. 109 med 80 pct. refusion i de første 4 

uger med ydelser. 
 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 

offentlige arbejdsgivere på grp. 109 med 40 pct. refusion fra den 5. til 

den 26. uge med ydelser. 
 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 

offentlige arbejdsgivere på grp. 109 med 30 pct. refusion fra den 27. til 

den 52. uge med ydelser. 
 

 014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion 
– offentlige arbejdsgivere
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Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos 

offentlige arbejdsgivere på grp. 109 med 20 pct. refusion fra den 53. 

uge med ydelser. 

  
 015 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap 

med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 

handicap på grp. 110 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med 

ydelser. 
 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 

handicap på grp. 110 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge 

med ydelser. 
 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 

handicap på grp. 110 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge 

med ydelser. 
 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 

handicap på grp. 110 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med 

ydelser. 

 
 019 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse 

med 80 pct. refusion. 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. midlertidig 

arbejdsmarkedsydelse på grp. 111 med 80 pct. refusion i de første 4 

uger med ydelser. 

 
 020 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse 

med 40 pct. refusion.  

Her registreres refusion af løntilskud vedr. midlertidig 

arbejdsmarkedsydelse på grp. 111 med 40 pct. refusion fra den 5. til 

den 26. uge med ydelser. 
 

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. midlertidig 

arbejdsmarkedsydelse på grp. 111 med 30 pct. refusion fra den 27. til 

den 52. uge med ydelser. 
 

 022 Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
med 20 pct. refusion.  
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    Her registreres refusion af løntilskud vedr. midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse på grp. 111 med 20 pct. refusion fra den 53. uge 
med ydelser. 

 

5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige 
uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning 
eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige m.v. 
med løntilskud ansat i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 51 og 
55.  
 
Det bemærkes, at løn til personer med løntilskud registreres under art 1.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger, som gennemgås i det 
følgende:  

  001  Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige 
uddannelsesordning, den midlertidige 
arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse 
med løntilskud 

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

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

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

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

  020  Tilskud fra EU 

 
5.68.96 Servicejob 
På denne funktion registreres tilskud til personer ansat i servicejob, jf. lov om 
ophævelse af lov om servicejob. 
 
På funktionen registreres tilskud til ansættelse af personer i servicejob jf. lov om 
ophævelse af lov om servicejob. Ved ansættelse af personer i servicejob udbetaler 
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staten et tilskud, jf. lov om ophævelse af lov om servicejob. Der er under dranst 2 
autoriseret en gruppering 004 til registrering af tilskuddet. 
 
Der er derudover yderligere på dranst 2 en autoriseret gruppering 003 Berigtigelser (jf. 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 110, stk. 5 og § 111).  
 003 Berigtigelser 
 
  004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob)

5.68.97 Seniorjob for personer over 55 år 
Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. 
Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt 
har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, 
fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til 
kommunens seniorjobs på 110.000 kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson. Kommunen 
udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i 
seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. 
Udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til personer i 
seniorjob efter § 100 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik konteres på funktion 
5.57.75, gruppering 012 Udgifter til hjælpemidler, til personer med nedsat arbejdsevne 
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob. 
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Løn til personer i seniorjob 

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

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

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

Her registreres de modtagne statstilskud til kommunens seniorjobs. 

 

  003 Berigtigelser vedr. seniorjob 

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

 
5.68.98 Beskæftigelsesordninger 

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale 

beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordring og 

hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.. Funktionen 

omfatter desuden lønudgifter ved løntilskudsjob til kontant- og 

uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i kommunale virksomheder. Fra 2015 omfatter 

funktionen endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til 

dagpengemodtagere og jobrotation. 
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Det bemærkes, at driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for kontant- 

og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende, revalidender, sygedagpenge- og 

ledighedsydelsesmodtagere, dagpengemodtagere samt deltagere i 6 ugers jobrettet 

uddannelse registreres på funktion 5.68.90. Det bemærkes endvidere, at øvrige udgifter 

til beskæftigelsesindsatsen vedrørende ledige dagpengemodtagere registreres på 

funktion 5.68.91. 

 
 
Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale 
virksomheder registreres under art 1. Lønudgifter til projektledere m.v. registreres 
ligeledes under art 1. Godtgørelse forbundet med udsatte unges virksomhedspraktik, 
registreres under art 5.2. 

Det bemærkes, at der med virkning fra 1. januar 2014 konteres udgifter til 

mentorordning for personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb på funktion 

5.58.82.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, 
herunder løn til beskæftigelseskonsulenter m.fl., skal registreres på 6.45.53 
Administration vedrørende jobcentre. Dog henvises der til vejledning om kommunernes 
dokumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. om bl.a. lønudgifter til projektledere. 
Løn til projektledere m.v., der registreres på funktion 5.68.98, registreres under art 1. 

 

Udgifter til voksenlærlingeordningen, der er løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige 

og for beskæftigede med 100 pct. refusion, som tidligere har været konteret på funktion 

5.68.91, skal fra budget 2016 konteres på funktion 5.68.98. 

 
Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, som tidligere har 
været konteret på funktion 5.68.91 skal fra budget 2016 konteres på funktion 5.68.98. 
 
Efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere i 2017 men vedrørende 2011-2012 
konteres på funktion 5.68.98. 
 
På funktionen er autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås i det 
følgende. 
 
  001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. 

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

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

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

    Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved 
uddannelsesaftaler for beskæftigede, jf. § 98c – 98g i lov om en 
aktivbeskæftigelsesindsats.  

    Voksenlærlingeforløb på denne gruppering vedrører alene 
beskæftigede personer. 

  003  Godtgørelse og aktivitetsdusør til særligt udsatte unge under 18 
år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 
b og c) 
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Her registreres udgifter til kommunens godtgørelse til særlig udsatte 
unge under 18 år, der deltager i virksomhedspraktik efter § 75 c i lov 
om aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres her 
afløbsudgifter til kommunens aktivitetsdusør til særlig udsatte unge 
under 18 år, der deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11 i perioden fra 1. 
januar 2014 til 1. januar 2017, jf. § 75 b, stk. 3, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats  
 

  004  Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger 
for forsikrede og ikke-forsikrede personer 

    Her registreres jobcentrets driftsudgifter til initiativer vedr. større 
virksomhedslukninger, jf. § 30 i lov om organisering og understøttelse 
af beskæftigelsesindsatsen mv.. Det vedrører udgifter til opkvalificering, 
jf. §§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt 
jobcentres driftsudgifter i forbindelse med udarbejdelse af planer for de 
afskedigede, informations- og vejledningsmøder, individuelle samtaler 
og udsta

    tionering af medarbejdere på indsatskontor på den pågældende 
virksomhed, som staten kan yde tilskud til. Kravene, til hvornår der 
foreligger større afskedigelser er i en forsøgsperiode fra 8. april 2009 til 
31. december 2015 ændret, jf. bekendtgørelse om forsøg på 
beskæftigelses-og sygedagpengeområdet. 

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

Udgifter i forbindelse med alt anden administration af jobcentrene, 

herunder udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på 

6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. 

 
  005  Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob 

Her registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og 
mindre arbejdspladsindretning efter § 100 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, så personer med nedsat arbejdsevne kan opnå 
eller fastholde ansættelse uden løntilskud, eller drive selvstændig 
virksomhed. Det vedrører personer, der ikke er medlem af en a-kasse. 
 
Endelig registreres her udgiften efter § 100 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og 
mindre arbejdspladsindretning til personer ansat i seniorjob, jf. lov om 
seniorjob. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne, jf. § 123, stk. 3, 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

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

Her registreres lønudgifter ved ansættelse af kontant- og 
uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og 
integrationsydelsesmodtagere, der ikke er omfattet af 
integrationsprogrammet, i kommunale virksomheder m.v., jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 55. På denne gruppering indtægtsføres 
endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på 
funktion 5.57.73 under gruppering 010 og løntilskud til kommunale 
virksomheder, der er udgiftsført på funktion 5.57.75 under 
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afløbsgruppering 011.  
 
Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i 
kommunale virksomheder ifølge integrationslovens § 23c skal konteres 
sammen med kommunernes øvrige lønudgifter.  

 

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

    Her registreres jobcentrenes udgifter til befordringsgodtgørelse til 
arbejdssøgende i forbindelse med jobsøgning, til informationsaktiviteter 
og andre særlige aktiviteter, som medvirker til at finde arbejde og 
arbejdskraft efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Udgifterne finansieres fuldt ud af kommunen, jf. § 117 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 
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  011  Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og 
uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige 
forsørgeres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om aktiv en 
beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og afløbsudgifter efter lov 
om aktiv socialpolitik § 34 a og b. 

Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og 
arbejdspladsindretning) til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, 
der deltager i tilbud efter kapitel 10-12, jf. lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats §§ 76 og 77. Desuden registreres her udgifter til 
hjælpemidler efter §§ 76 og 77 til selvforsørgende, jf. § 75 a i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne refunderes af staten med 50 
pct., jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 120, stk. 1. Endvidere 
registreres afløbsudgifter til særlig støtte til undervisningsmidler til 
enlige forsørgeres studiestart, jf. lov om aktiv socialpolitik § 34 a, samt 
evt. tilbagebetaling af støtte, der er modtaget uberettiget på grund af 
afbrudt uddannelse.  
 
Dertil kommer afløbsudgifter efter § 34 b i lov om social politik til særlig 
støtte til deltagerbetaling i forbindelse med start på nødvendig almen 
voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser som enkeltfag til 
personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv 
socialpolitik (uddannelsen skal være påbegyndt på baggrund af et 
uddannelsespålæg).  
 
§§ 34 a og b blev ophævet pr. 1/1 2017. 

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

beskæftigelsesindsats § 75b)  

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

 

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

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

 
   Det bemærkes, at udgifter til ungdomsuddannelse for unge med 

særlige behov for andre personer registreres på funktion 3.30.46 
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 

  
   Grupperingen kan udelukkende anvendes pr. 1. august 2013. 
 
  090    Udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere (ved-      
      rørende 2011-2012) 
   Her registreres udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige 
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forsørgere vedrørende 2011-2012. Der henvises til, at kommunerne af 
STAR ved brev er orienteret om, at det er konstateret, at en gruppe af 
borge-
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    re, der var i målgruppen for den tidligere jobpræmieordning for enlige
   forsørgere (jf. Lov nr. 1593 af 22. december 2010 om en 2-årig 

forsøgsordning for enlige forsørgere) ved fejl er blevet undtaget for 
muligheden for at modtage en jobpræmie i forbindelse med 
lønindkomst inden for forsøgsperioden (1. januar 2011-31. december 
2012). De pågældende borgere har et retskrav på at få efterbetalt en 
jobpræmie under forudsætning af, at de har modtaget en lønindkomst 

inden for forsøgsperioden. 
  

097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og 
uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende mv. efter lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82 

 Her registreres udgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere til 

befordringsgodtgørelse efter § 82, stk.1, ved deltagelse i tilbud efter 

lovens kapitel 10-11, og ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver 

efter kapitel 12, samt udgifter til den faktiske befordringsudgift, hvor 

udgiften er en følge af en nedsat fysisk og psykisk funktionsevne § 82, 

stk. 4.  

 

 Det bemærkes, at udgifter til hjælpemidler og undervisningsmaterialer 

efter §§ 76-77 registreres på hhv. på funktion 5.68.98 gruppering 011 

og 5.68.90 gruppering 004 eller 012. Det bemærkes endvidere, at 

udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats registreres på funktion 5.57.75 gruppering 007; 

fra budgetåret 2014 dog på funktion 5.68.90 gruppering 015. 

  

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

beskæftigelsesindsats § 120, stk. 1. 

  
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede 

uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. 
§ 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres jobcentrets driftsudgifter til tilbud om korte, 

erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere, jf. § 33 b i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om regional 

uddannelsespulje.  

Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. § 122 b i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen modtager tilskud fra puljen 

fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet styrelsen årligt 

afgiver et tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for 

tilskudsbeløbet. 

Det er vigtigt af hensyn til udgiftsopfølgningen på puljen, at 

kommunerne foretager en korrekt artskontering af udgifter og 

indtægter. fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud. 

Der må på grupperingen ikke registreres udgifter og indtægter 

vedrørende den regionale uddannelsespulje til jobparate 

kontanthjælpsmodtagere for 2019-2020 (puljen vedrørende 

kontanthjælpsmodtagere skal registreres på en uautoriseret 

gruppering). 

 

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

aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres fra 1. juli 2015 jobcentrets driftsudgifter til tilbud om 

erhvervsuddannelser i forbindelse med pulje til uddannelsesløft til 

dagpengemodtagere, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Staten yder i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2017 100 pct. tilskud og 

derefter 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. § 122 a i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats. 

Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked

og Rekruttering, idet styrelsen årligt afgiver et tilsagn om tilskud, som er 

den maksimale ramme for tilskudsbeløbet.  

Det er vigtigt af hensyn til udgiftsopfølgningen på puljen, at 

kommunerne foretager en korrekt artskontering af udgifter og 

indtægter. Tilskuddet fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud. 

Der må på grupperingen ikke registreres udgifter og indtægter 

vedrørende puljen til grundforløb til erhvervsuddannelse for dagpenge- 

og kontanthjælpsmodtagere i 2019-2021 (puljen vedrørende 

grundforløb skal registreres på en uautoriseret gruppering). 

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

aktiv beskæftigelsesindsats  

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

Der må på grupperingerne vedrørende jobrotation ikke registreres 
udgifter og indtægter vedrørende puljen til erhvervsuddannelse via et 
jobrotationsforløb for 2019-2020 (puljen til nye muligheder for 
jobrotation skal registreres på en uautoriseret gruppering). 

  103  Afløb af jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) 

– til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 

4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

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

Her registreres desuden indtægterne fra tilskuddet til jobrotation med 
60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse for 
forløb igangsat før 1. januar 2019. Tilskuddet fra staten skal registreres 
på art 8.6 Statstilskud. 

Fra 1. januar 2019 registreres udgifter til jobrotationsydelse til særlige 
grupper med 60 pct. refusion på funktion 5.68.98 gruppering 105 og vil 
ikke længere tildeles som tilsagn efter ansøgning. 

104 Pulje til opkvalificering inden for mangelområder med 80 pct. 

tilskud 

Her registreres for 2017-2019 jobcentrets driftsudgifter til opkvalificering 

af jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige i forbindelse 

med pulje til opkvalificering inden for mangelområder, jf. § 10 a i 

bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet og vejledning om 
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forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg 

med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til 

uddannelsesløft. 

Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter. Kommunen 

modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering, idet styrelsen årligt afgiver et tilsagn om tilskud, som er 

den maksimale ramme for tilskudsbeløbet. 

Tilskuddet fra staten skal registreres på art 8.6 Statstilskud. 

Der må på grupperingen ikke registreres udgifter og indtægter 

vedrørende puljen til opkvalificering inden for mangelområder for 2019-

2021 (puljen til opkvalificering inden for mangelområder i 2019-2021 

skal registreres på en uautoriseret gruppering). 

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

videregående uddannelse, jf. tekstanmærkning nr. 166 på 

finansloven for 2019  

Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse 

med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. tekstanmærkning nr. 

166 på finansloven for 2019. Der er her tale om en ordning med fokus 

på beskæftigede med en uddannelse.

Her registreres udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion til særlige 

grupper med videregående uddannelse, der er igangsat efter 1. januar 

2019. Refusion for jobrotationsforløb efter 1. januar 2019 vil ikke 

afgives som tilsagn efter ansøgning, da ordningen omlægges fra en 

pulje til en lovbunden bevilling.  

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 

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.) 

Gruppering 003 er til registrering af berigtigelser, jf. Lov om 
retssikkerhed og Administration på det sociale område § 85, samt § 64 
i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt 
regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og 
Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og 
Integrationsministeriets, 
Transport- og Boligministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets 
ressortområder. 
 

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) 

     På gruppering 008 sker en registrering af den refusion, som staten yder 
på 50 pct. af kommunens udgifter til hjælpemidler efter § 100 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats på grp. 005 og efter §§ 76-77 i samme 
lov på grp. 011 til forskellige målgrupper, til befordringsgodtgørelse 
efter § 82 i samme lov på grp. 097 til forskellige målgrupper og til 
vejledning og opkvalificering m.v. til 15-17-årige i forbindelse med 
aktive tilbud på grp. 015. Tilbud til personer under 18 år gives efter § 75 
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b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

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

    På gruppering 009 sker en registrering af den refusion som staten yder 
på 100 pct. af kommunens 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 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, 
udgifter til husly efter § 80 i lov om social service (serviceloven), støtte til frivilligt socialt 
arbejde, samt ansvars- og ulykkesforsikringer af borgere, der yder en frivillig indsats 
efter § 18 a i serviceloven.  
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 

Her registreres udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i 
forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån, jf. lov om 
ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov 
om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven. 
 

  002 Udgifter til husly (servicelovens § 80) 

Her registreres udgifter og indtægter til midlertidigt husly efter 
servicelovens § 80. 

 
  003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a) 

   På denne gruppering registreres kommunens støtte til frivillige sociale 
organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i 
lov om social service, samt kommunens udgifter til ansvars- og 
ulykkesforsikringer for borgere, der yder en frivillig indsats, jf. § 18 a i 
serviceloven.
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9.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner 

 
Den til enhver tid gældende momsrefusionsbekendtgørelse er optrykt på retsinformation.dk. Her kan 
positivlisten findes som et bilag. 
 
Herudover kan der henvises til Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside om momsrefusion: 
 
https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/momsrefusion/ 
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