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Orientering om ændringer i bekendtgørelse om momsrefusionsordning for 
kommuner og regioner  
 
samt 
 
Orientering om 42. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem 
for kommuner” 
 
Ændringer i momsrefusionsordningen 
I bekendtgørelse nr.1513 af 9. december 2016 om momsrefusionsordning for kommu-
ner og regioner ensrettes momsandelsprocenterne for en række funktioner på det 
sociale område. Ensretningen skyldes et ønske om at skabe bedre mulighed for at 
kunne sammenligne taksterne mellem private og kommunale/regionale tilbud på Til-
budsportalen.  
 
Følgende funktioner på positivlisten er omfattet af ændringen: 
 
Kommuner: 
5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SEL §§ 109-110) 
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (SEL § 101 og SUL § 142) 
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (SEL § 108) 
5.38.52 Botilbud til midlertidige ophold (SEL § 107) 
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) 
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) 
  
Regioner: 
2.10.01 Sociale tilbud, specialundervisning og rådgivning 
 
Momsandelsprocenterne for de omfattede funktioner fastsættes til 23 pct. 
 
Omlægningen er provenuneutral for kommunerne set under ét. 
 
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017, og bekendtgørelse nr. 1539 af 9. 
december 2015 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner ophæves. 
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Ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner 
 
Ændringer i Kapitel 3 og 4 
 
Hovedkonto 0-6  
 
1. Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.78, 

5.57.79, 5.58.80, 5.58.81 og 5.58.82  
2. Ændringer som følge af, at resultattilskuddet efter integrationslovens § 45 differen-

tieres og udvides fra 2017 
3. Ændringer som følge af indførelsen af en kommunal beskæftigelsesbonus efter 

integrationslovens § 45 b 
 

Hovedkonto 7-9 
 
4. Nedlæggelse af grupperinger på funktion 8.51.52 
 
Øvrige ændringer (alle kapitler) 
 
5. Øvrige ændringer og præciseringer. 
 
Ad 1 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61, 5.57.73, 5.57.75, 
5.57.78, 5.57.79, 5.58.80, 5.58.81 og 5.58.82  
I forbindelse med indførelsen af et nyt refusionssystem fra 1. januar 2016 blev der 
oprettet en række nye grupperinger under funktionerne på hovedkonto 5 og samtidig 
blev en række af de daværende grupperinger ændret til afløbsgrupperinger, jf. Orien-
tering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner 
af 28. august 2015. 
 
Hovedparten af afløbsgrupperingerne nedlægges med virkning fra regnskab 2017. 
Afløbsgrupperinger vedrørende udgifter til løntilskud og til sygedagpenge og ressour-
ceforløbsydelse under jobafklaring bibeholdes, da der kan forekomme afløbsudgifter i 
2017 vedrørende perioden før 1. januar 2016 som følge af, at nogle arbejdsgivere 
forventes at anmelde udgifterne hertil til kommunerne med en del forsinkelse.   
 
Der nedlægges desuden enkelte efterbetalingsgrupperinger, som ikke har været an-
vendt i en del år. 
 
Følgende afløbsgrupperinger mv. på dranst 1 nedlægges: 
 
Funktion 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og 
integrationsydelse mv. 
 
 004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven 
 006 Afløb af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogram-

met efter integrationsloven med 50 pct. refusion 
 007 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i pas-

sive perioder med 30 pct. refusion 
 008 Afløb af integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalidering 

med 50 pct. refusion 
 009 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i aktive 

perioder og under revalidering med 30 pct. refusion 
 010 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til førtidspensi-

onister uden ret til fuld social pension 
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Funktion 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
 
 004 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 

refusion i passive perioder og afløb af udgifter efter LAS § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., 
og stk. 3. 

 013 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til forsørgere fyldt 30 
år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, nr. 1 og 2, og § 25 a i lov 
om aktiv socialpolitik) 

 016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 
(§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 

 018 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikke-forsørgere fyldt 
30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 2, nr. 2, § 25, stk. 3, nr. 3, § 25, stk. 3, nr. 5, 
og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 

 020 Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1. januar 2016 
med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 3, nr. 6, 7, 8 og 9, § 25, stk. 4, og § 25 a i lov om 
aktiv socialpolitik) 

 
Funktion 5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddan-
nelseshjælpsmodtagere 
 
 001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive 

aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 
 002 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 

refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv 
socialpolitik 

 004 Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 
 005 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 

(§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 
 010 Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i tilbud 

efter kapitel 10 med 30 pct. refusion  
 014 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering vedr. perioden 

før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 23, 24, 25 og 
25 a, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt., og 47, stk. 4) 

 015 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 pct. 
refusion 

 016  Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær ud-
dannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion 

 
Funktion 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 
 
 003 Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 
 006  Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 
 007  Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 70 pct. 

kommunalt bidrag 
 008  Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder, 70 

pct. kommunalt bidrag 
 010 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. 

kommunal medfinansiering 
 011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar 2016 i 

passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering 
 
Funktion 5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 
 
 008 Afløb af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive perioder 

og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion 
 009 Afløb af kontantydelse i aktive perioder med 50 pct. refusion 
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Funktion 5.58.80 Revalidering 
 
 001 Afløb af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 50 pct. 

refusion (lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a) 
 002 Afløb af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 

refusion (§ 52, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik) 
 006 Afløb af tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (lov om aktiv 

socialpolitik § 65) 
 011 Afløb af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 

pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3, og lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats § 45, stk. 2) 

 012 Afløb af revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 
52, stk. 3) 

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

 
Funktion 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillin-
ger i målgruppe § 2, nr. 6 jf. lov om en aktiv beskæftigelsespolitik (tidligere skånejob) 
 
 096 Efterbetaling af udgifter til løntilskud til handicappede personer vedr. perio-

den før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 
 
Funktion 5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 
 
 001 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 

2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv 
 002 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv 

 
Følgende gruppering ændres delvist: 
 
Funktion 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
 
 019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social 

pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion 
 
På denne gruppering slettes den del der vedrører afløb af kontanthjælp til førtidspen-
sionister uden ret til social pension vedr. perioden før 1. januar 2016 (§ 27 a i lov om 
aktiv socialpolitik). 
 
Der er endvidere oprettet følgende nye gruppering på dranst 1: 
 
Funktion 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og 
integrationsydelse mv. 
 
 094 Tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct. refusion før 1. januar 

2016 
 
De tilsvarende grupperinger på dranst 2 på de pågældende funktioner er opretholdt, 
da kommunerne skal registrere ændringer i statsrefusionen i forbindelse med den 
foreløbige og endelige restafregning for 2016. Denne restafregning sker først i foråret 
2017, og den skal derfor medtages på regnskabet for 2017.  
 
Derudover er der på dranst 2 på funktion 5.46.61 oprettet fem nye grupperinger til 
refusion af tilbagebetaling af ydelser. 
 
Hvis der, mod forventning, skulle være enkelte kommuner, som har brug for at kontere 
afløb efter 1. januar 2017, vil disse skulle konteres direkte på de relevante funktioner. 
 
Ændringerne er gældende fra regnskab 2017. 
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Ad 2 Ændringer som følge af, at resultattilskuddet efter integrationslovens § 45 
differentieres og udvides fra 2017 
 
Som følge af lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige 
andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksom-
hedsrettet integrationsprogram m.v) gennemføres en række ændringer af det kommu-
nale budget- og regnskabssystem. Ændringerne indebærer, at kommunerne kan mod-
tage resultattilskud for ordinær beskæftigelse og kompetencegivende uddannelse 
efter integrationslovens § 45 stk. 8 nr. 1 og 2 frem til og med det femte år af introdukti-
onsperioden.  
  

Ændringen betyder, at der oprettes to nye grupperinger til registrering af indtægterne 

på funktion 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb: 
  
Dranst 1: 
 104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegiven-

de uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2 
 105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigel-

se ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2017.  
 
Ad 3 Ændringer som følge af indførelsen af en kommunal beskæftigelsesbonus 
efter integrationslovens § 45 b 
 
Som følge af lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige 
andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksom-
hedsrettet integrationsprogram m.v) oprettes endvidere en ekstra gruppering i det 
kommunale budget- og regnskabssystem. Ændringerne indebærer, at kommunerne i 
2017 og 2018 modtager et tilskud på 25.000 kr. (2016 pl) for hver ekstra flygtning og 
familiesammenført til en flygtning, som kommer i ordinær beskæftigelse i 2016 og 
2017.  
  

Der oprettes en ny gruppering til registrering af indtægterne på funktion 5.46.60 Inte-

grationsprogram og introduktionsforløb: 
  
Dranst 1:  
 106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til 

flygtninge, jf. integrationslovens § 45 b 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2017.  
 
Ad 4 Nedlæggelse af grupperinger på funktion 8.51.52 
Udbetaling Danmark overtog den 1. maj 2015 myndighedsansvaret for yderligere en 
række kommunale områder, herunder delpension og fleksydelse. På den baggrund 
nedlægges følgende grupperinger: 
   
 018 Delpension 
 092 Refusion af børnetilskud 
 093 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 
 094 Refusion af andre familieydelser 
 103 ATP-bidrag delpension 
 106 Fleksydelse 
 107 Bidrag vedr. fleksydelse 
 108 Refusion vedr. fleksydelse 
 109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten 
 112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig) 
 113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensionsordning (ikke skatte-

pligtig) 
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Konteringsreglerne til funktionen opdateres samtidig. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2017.  

 
Ad 5 Øvrige ændringer og præciseringer.  
 
Pkt. 5a) til 5l) har virkning for regnskab 2017. 
 
a) Det præcises, at gruppering 005 under funktionerne 5.38.58 og 5.38.59 skal an-

vendes til registrering af udgifter til aflønning for indsats ved beskæftigelse efter 
servicelovens §§ 103 og 104. Øvrige udgifter vedr. §§ 103 og 104 registreres på 
grupperingerne 001-003 afhængig af målgruppe. 
 

b) Da Ledighedsydelsesmodtagere ikke kan få tilbud efter kapitel 10 § 32, stk. 1, nr. 
1 (ordinær uddannelse), fjernes tilbud efter kapitel 10 § 32, stk. 1, nr. 1 fra konte-
ringsreglerne på gruppering 008 under funktion 5.58.83. 

 
c) Kontotekst og konteringsreglerne til funktion 5.57.72, gruppering 016, er opdate-

ret, da hjemmelsgrundlaget for kommunernes udgifter til træningsredskaber, kur-
ser, hjælpere mv., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet, er ændret 
fra § 32, stk. 8, til § 32a, stk. 6, jf. § 1 i lov nr. 379 af 27. april 2016 om ændring af 
lov om social service. 
 

d) På funktion 5.28.21 gruppering 007 tilføjes følgende hjemmelsgrundlag: § 76, stk. 
5-6 og § 54a i lov om social service. 

 
e) Da der som følge af refusionsomlægningen ikke længere skelnes mellem aktive-

rede- og ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere i kontoplanen, vurderes det 
unødvendigt, at der vedr. hovedart 5 Tilskud og overførsler står: ” Endvidere regi-
streres udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktiverede kontanthjælpsmod-
tagere under hovedart 5.” Derfor slettes denne sætning.  
 

f) På funktion 5.68.98 præciseres det, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i 
kommunale virksomheder skal registreres under hovedart 1.  

 
g) Med punkt 108 i aftale om en vækstpakke fra juni 2014 er der afsat midler til lave-

re færgetakster for godstransport til og fra øerne, og med aftale af 9. februar 2016 
om vækst og udvikling i hele Danmark er der afsat midler til at nedsætte færge-
takster til passagerer og biler mv. til og fra øer. Det præciseres, at tilskuddet skal 
indtægtsføres på funktion 2.32.33 Færgedrift. 

 
h) Det præciseres, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virk-

somheder ifølge integrationslovens § 23c skal konteres sammen med kommuner-
nes øvrige lønudgifter. 

 
i) På funktion 4.62.82 gruppering 002 præciseres det, at der skal anvendes art 4.0 i 

de tilfælde, hvor regionen videresender en regning fra en selvejende institution. 
 

j) Momspositivlisten i afsnit 2.6 er opdateret, og den nye momsrefusionsbekendtgø-
relse er indsat i kapitel 9. 

 
k) Der er foretaget en opdatering af navne og e-mailadresser på de nye ministerier 

som følge af dannelsen af Lars Løkke Rasmussen III den 28. november 2016. 
Derudover er der nogle steder udelukkende henvist til regelsættet og ikke res-
sortministeriet. 
 

l) Der er foretaget en række mindre fejlrettelser og justeringer. 
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Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”: 
Afsnit Side Punkt 
Kapitel 2   
2.5 7-8 5l) 

2.5 13 5l)  

2.5 12 5e) 
2.6 9-10 5j) 
Kapitel 3   
3.3 1 og 2 5l) 
3.5.5 1 5l) 
3.5.5 1 2 og 3 
3.5.5 2 og 3 1 
3.5.7 2 5c) 
3.5.7 2-7 1 
3.5.8 1-5 1 
3.8 3 4 
Kapitel 4   
4.2 6 5g) 
4.3 7 5l)
4.4 2 5i) 
4.5.2 4 5d) 
4.5.4 6-7 5a) 
4.5.5 8-12  1 
4.5.5 5-6 2 og 3 
4.5.5 12 5h) 
4.5.5 4-5 og 12  5l)  
4.5.7 5-15,18-23, 26, 

30-33 
1 

4.5.7 6 5c) 
4.5.7 20 5l) 
4.5.8 1-10,13,15-16, 

24-26 
1 

4.5.8 31 5b) 
4.5.9 21 5f) 
4.5.9 23 5h) 
4.8 14-16 4 
Kapitel 9   
9.0 1 5j) 
9.1 1-10 5j) 
 
Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Nicolai Pal-
lisborg på npa@oim.dk eller tlf. 41 85 14 44 samt Jonatan Kjældgaard Kristensen på 
jokk@oim.dk eller tlf. 41 85 12 83. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Nicolai Pallisborg 
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Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 
 

 
I visse tilfælde kan det være vanskeligt at sondre mellem lønninger og tjenesteydelser. 
Det vil her være afgørende, om den pågældende person er kommunalt ansat. Udbeta-
linger til personer, der ikke er ansat i kommunen, registreres ikke som lønninger, men 
under hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. 
 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer betragtes i denne forbindelse som kommunalt ansat-
te. Skattepligtige mødediæter, vederlag og honorarer til kommunal-
bestyrelsesmedlemmer registreres på hovedart 1 Lønninger, mens ikke-skattepligtige 
diæter og lignende til disse personer registreres på hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. 
 
Pensionsforsikringspræmier registreres på hovedart 1, mens direkte udbetalt pension, 
ventepenge, rådighedsløn og understøttelse registreres på hovedart 5 Tilskud og over-
førsler. 
 
Pensionsforsikringspræmier vedrørende tjenestemandspensioner skal registreres på 
funktion 6.52.72. 
 
Bonus og lignende vedrørende pensionsforsikringspræmier samt refusion af dagpenge 
vedrørende kommunalt ansatte skal minusposteres som udgift under hovedart 1 Løn-
ninger. 
 
Forsikringsordninger, der knytter sig til et kommunalt ansættelsesforhold registreres på 
hovedart 1, i modsætning til andre forsikringer, der knytter sig til. kommunens bygnin-
ger, som registreres på hovedart 4. 
 
Det bemærkes, at udgiften til løntilskud til personer i løntilskudsstillinger, herunder per-
soner i fleksjob (gammel ordning), jobrotation, voksenlærlinge og personer i målgrup-
pen i § 2, nr. 6 i  lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) registreres 
under anvendelse af art 5.2, jf. konteringsreglerne herfor. Lønudgiften til f.eks. personer 
i kommunale fleksjob, jobrotation, voksenlærling og personer i målgruppen i § 2, nr. 6 i 
 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) registreres på art 1 under de 
kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme 
funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet på art 1.  
 
Under hovedart 1 findes ingen autoriserede arter. Som eksempler på kontering under 
hovedart 1 kan anføres: 
 
 1 Lønninger 

 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 
 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) 
 Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden 
 ATP 
 Beklædningsgodtgørelse (skattepligt) 
 Direkte udbetalt løn 
 Døgnplejeløn 
 Feriegodtgørelse 
 Fond til uddannelse af tillidsmænd 
 Godtgørelse fra dagpengefond vedr. løn under barsel 
 Godtgørelse fra dagpengefond vedr. sygdom over 5. uge 
 Kursusgodtgørelse fra arbejdsløshedskasser 
 Lønmodtagernes garantifond 
 Mødediæter, honorarer og vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer 

(skattepligtige) 
 Overtidsgodtgørelse 
 Pensionsforsikringspræmier  
 Løntilskud til personer i fleks- og skånejob 
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Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 
 

 Lønudgift til personer ansat i fleksjob (ny og gammel ordning) og i løntilskud i 
kommunale virksomheder 

 Tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for skattepligtig. 
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  Fragt 
  Leverancer fra kommunens egne forsyningsvirksomheder 
  Revision og telefon m.v. 
  Sanitære tjenesteydelser, f.eks. rengøring, bortkørsel og forbrænding af affald, 

skorstensfejning, slamsugning, vask og rensning samt vinduespolering 
  Udgifter til vand 

 
 
HOVEDART 5 TILSKUD OG OVERFØRSLER 

På hovedart 5 Tilskud og overførsler registreres som hovedregel udgifter, der ikke di-
rekte modsvares af præstationer hos tilskudsmodtageren. Herudover registreres udgif-
ter i forbindelse med sygesikring på hovedart 5. 
 
Direkte udbetalte tjenestemandspensioner skal registreres på funktion 6.52.72.  
 
Tilskud og overførsler er i artsinddelingen opdelt på 3 arter: 
 

5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 
5.2 Overførsler til personer 
5.9 Øvrige tilskud og overførsler 

 
Som eksempler på kontering på de enkelte arter under hovedart 5 kan anføres: 
 
5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 

  Direkte udbetalte pensioner og understøttelser (men ikke præmier til ansattes 
pensionsforsikringsordninger, idet pensionsforsikringspræmier registreres med 
hovedart 1) 

  Pensionsoverførsler ved overgang mellem stat og kommuner eller mellem to 
kommuner (betalende kommune: debet, modtagende kommune: minus debet) 

  Pensionsudbetalinger, der tilfalder kommunen (minus debet) 
  Ventepenge og rådighedsløn 

 
5.2 Overførsler til personer 

  Boligsikring 
  Erstatninger 
  Kostgodtgørelse til beboere på institutioner m.v. 
  Tilskud og overførselsindkomster i henhold til de sociale love f.eks. folkepension, 

førtidspension og dagpenge 
 Udgifter til forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik samt sygesikring 
 Fripladser i dagtilbud for børn. 
 Søskenderabat 

 
5.9 Øvrige tilskud og overførsler 

  Aconto udbetalinger til selvstændigt regnskabsførende sociale institutioner 
  Tilskud til foreninger og institutioner 
  Tilskud til personaleklubber 
  Tilskud til kollektive trafikselskaber 
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HOVEDART 6 FINANSUDGIFTER 

På hovedart 6 Finansudgifter, registreres de udgifter, som føres på hovedkonto 7 og 8. 
Uden for disse hovedkonti anvendes hovedart 6 kun ved renteudgifter vedrørende by-
fornyelse (funktionen 0.25.15) samt i forbindelse med forrentning af kommunens udlæg 
vedrørende spildevandsanlæg og forsyningsvirksomheder på hovedkonto 1. 
 
Under hovedart 6 findes ingen autoriserede arter. 
 
Som eksempler på kontering under hovedart 6 kan anføres: 
 
6 Finansudgifter 

  Afdrag på lån 
  Finansforskydninger 
  Kommunale udligningstilsvar 
  Kurstab 
  Renteudgifter 
  Tilbagebetalte skatter 
  Momsrefusion 

 
 
HOVEDART 7 INDTÆGTER 

På hovedart 7 Indtægter registreres indtægter ved salg af produkter og ydelser til stat, 
andre kommuner samt private. Til disse indtægter hører takstmæssige betalinger for 
andre kommuners benyttelse af institutioner i kommunen. Under hovedart 7 registreres 
ligeledes indtægter ved salg af fast ejendom samt indtægter ved udlejning af faciliteter 
tilhørende kommunen. 
 
Det bemærkes, at statsrefusioner, generelle tilskud og skatteindtægter registreres un-
der hovedart 8 Finansindtægter. 
 
Indtægter er i artsinddelingen opdelt på 6 arter: 

 
7.1 Egne huslejeindtægter 
7.2 Salg af produkter og ydelser 
7.6 Betalinger fra staten 
7.7 Betalinger fra kommuner 
7.8 Betalinger fra regioner 
7.9 Øvrige indtægter 

 
Betaling mellem kommuner registreres under art 7.7 (henholdsvis 4.7). 
 
Betalinger mellem kommuner og regioner registreres under art 7.8 (henholdsvis 4.8). 
Som eksempler på kontering på de enkelte arter under hovedart 7 kan anføres: 
 
7.1 Egne huslejeindtægter 

  Kontraktmæssigt fastsatte huslejebetalinger for ejendomme kommunen selv ejer 
samt varmebidrag i forbindelse hermed, hvis varmeudgifterne indgår i momsrefu-
sionsordningen 

  Overenskomstmæssig lejebetaling for personaleboliger (lægeboliger, lærer-
boliger mv.) kommunen selv ejer samt varmebidrag i forbindelse hermed, hvis 
varmeudgifterne indgår i momsrefusionsordningen. 
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BILAG 
Positivliste for kommuner 

gældende fra og med regnskab 2017 

Artkonto  Funktion  
 Moms- og lønsums-

andelsprocent 

   (Drift: 

 DR1) 

(Anlæg:  

DR3) 

Kommuner     

5.9 0.32.31 Stadions og idrætsanlæg  55 85 

5.9 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter 50 85 

4.014) 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 25 - 

4.01) og 5.9 3.22.08 Kommunale specialskoler og interne 

skoler i dagbehandlingstilbud og på 

anbringelsessteder, jf. folkeskolelo-

vens § 20, stk. 2 og stk. 5 

25 85 

4.6 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 25 85 

5.9 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 25 85 

4.6 3.22.12 Efterskoler og Ungdomskostskoler 25 85 

5.9 3.22.12 Efterskoler og Ungdomskostskoler 25 85 

5.9 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 55 85 

4.01) 3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med 

særlige behov 

25 - 

5.9 3.35.60 Museer 25 85 

5.9 3.35.63 Musikarrangementer 10 85 

5.9 3.35.64 Andre kulturelle opgaver 40 85 

5.9 3.38.74 Lokaletilskud 65 - 

4.01) og 5.9 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedli-

geholdelsestræning 

39* 85 

4.7 og 4.8 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedli-

geholdelsestræning 

21* - 

4.09) 4.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fy-

sioterapeut 

18 - 

4.7 og 4.8 4.62.85 Kommunal tandpleje 21* - 

5.2 4.62.85 Kommunal tandpleje 29* 85 

4.01) og 5.9 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 39* 85 

4.7 og 4.8 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 21* - 

4.01) og 5.9 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 39* 85 

4.7 og 4.8 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 21* - 

4.01) og 5.9 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 39* 85 

4.7 og 4.8 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 21* - 

5.9 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat 

dagpleje, private fritidshjem, private 

klubber 

25 - 

  og puljeordninger   

4.01) 5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 23 - 

4.01) + 13) 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for 

børn og unge 

23 - 

4.01) + 12) 5.28.22 Plejefamilier 25 - 
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4.01) 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 23 - 

4.01) 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 23 - 

4.02) 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 23 - 

4.03) 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 33* - 

4.04) 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 23 - 

4.05) 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 23 - 

4.01) 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 55 - 

5.26) 5.32.35 
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindret- 

ning og befordring 
75 - 

4.01) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 40 - 

4.01) 5.38.42 
Botilbud for personer med særlige sociale 

problemer (§§ 109-110) 
23 - 

4.01) 5.38.44 
Alkoholbehandling og behandlingshjem  

for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) 
20 - 

4.01) 5.38.45 
Behandling af stofmisbrugere (Servicelo- 

vens § 101 og sundhedslovens § 142) 
23 - 

4.01) 5.38.50 
Botilbud til længerevarende ophold (§ 

108) 
23 - 

4.01) 5.38.52 Botilbud til midlertidige ophold (§ 107) 23 - 

4.01) og 5.9 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 23 85 

4.01) og 5.9 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 23 85 

4.01) og 5.9 5.46.60 
Introduktionsprogrammer og integrations- 

forløb m.v. 
25 85 

5.910) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæfti- 25 - 

  gelsesindsats   

5.9 5.72.99 Øvrige sociale formål 15 - 

5.911) 6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 32 - 

 

Regioner  

4.01) 1.10.01 Sygehuse 39* - 

4.7 og 4.87) 1.10.01 Sygehuse 21* - 

4.08) 1.10.01 Sygehuse 61* - 

4.08) 1.20.10 Almen lægehjælp 61* - 

4.08) 1.20.11 Speciallægehjælp 61* - 

5.2 1.20.25 Høreapparater 75 - 

4.01) 2.10.01 Sociale tilbud, specialundervisning og råd- 

givning 

25 - 

5.9 3.20.10 Tilskud til kulturelle aktiviteter 40 85 

 

* Momsandelsprocenten indeholder en lønsumsandelsprocent. 

1) Gælder alene ikke-momsbelagte tjenesteydelser fra private leverandører og selvejende institutioner mv. 

uden driftsoverenskomst, der er et alternativ til kommunale eller regionale tilbud og som derfor registreres 

med ejerforholdskode 4 private. 

2) Gælder alene for registreringer på gruppering 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp, 

ejerforholdskode 4 private. 

3) Gælder alene for registreringer på gruppering 004 Hjemmesygepleje, ejerforholdskode 4 private. 

4) Gælder kun for registreringer på gruppering 012 og 013, ejerforholdskode 4 private. 

5) Gælder alene for registreringer på gruppering 003 Afløsning, aflastning samt tilbud om midlertidigt op-

hold og gruppering 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funkti-

onsevne eller særlige sociale problemer ejerforholdskode 4 private. 

6) Gælder ikke for motorkøretøjer. 

7) Gælder ikke for udgifter til højt specialiseret behandling (lands- og landsdelspatienter). 

8) Gælder kun for ydelser købt hos Statens Serum Institut. 

9) Gælder kun for registreringer på gruppering 001 Ridefysioterapi, ejerforholdskode 4 private. 

10) Gælder kun for registreringer på gruppering 005 og 006
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3 Undervisning og kultur 

FOLKESKOLEN M.M. (22) 

3.22.01 Folkeskoler 
 1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
  004 Tilskud vedrørende skolelån 
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 
3.22.05 Skolefritidsordninger 
 1 Drift 
  002 Søskendetilskud 
  003 Fripladser i skolefritidsordninger 
  092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud 
   200  Ledelse og administration 
 
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 
 1 Drift 
  001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler 
  002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud 
  003 Befordring af elever i kommunale specialskoler 
 
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 
 1 Drift 
  001  Objektiv finansiering af regionale tilbud 
  002 Køb af pladser  
   200  Ledelse og administration 
 
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på 
anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 
 1 Drift 
  001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 
  002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 
   i anden kommune 
  003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 
  004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 
  092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud 
   200  Ledelse og administration 
 
3.22.09  Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 
 1 Drift 
  001  Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og 

videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller 
deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, 
finansieret af statslige eller kommunale midler 

 
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 
 1 Drift 
  001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger 

ved private gymnasieskoler 
  004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler 
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  006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23 
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 
 1 Drift 
  001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler 
  003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov om efterskoler 

og frie fagskoler 
3.22.14  Ungdommens Uddannelsesvejledning 
 1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
 
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 

1 Drift 
 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 

  002 Køb af pladser  
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 

1 Drift 
 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 

  002 Køb af pladser  
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 
 
UNGDOMSUDDANNELSER (30) 

3.30.44 Produktionsskoler 
 1 Drift 
  001 Produktionsskoler 
  002 Grundtilskud til produktionsskoler 
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 
 1 Drift 
  001 Skoleydelse 
  002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige 

undervisningsforløb 
  003 Supplerende tilskud 
  004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler  
  005 Elevløn 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 

5.46.60 Integrationsprogram 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 integrationslo-

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

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

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

a 
  010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til 

ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21 
  011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til 

selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21 
  012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsfor-

løb ifølge integrationslovens § 24 d 
  013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om dansk-

uddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
  014 Tolkeudgifter. 
  018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions-

forløb ifølge integrationslovens § 24 f 
  019  Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g 
  092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 
  097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 

§ 45, stk. 3, i integrationsloven 
  098 Berigtigelser   

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

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

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

103 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstage-
re, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt græn-
sependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, ifølge 
danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1 

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

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

106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte 
til flygtninge, jf. integrationslovens § 45 b. 
 

 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011  
  002 Refusion af udgifterne på gruppering 103 
  003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-019  



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.5 - side  2 

  
Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 

 

 

5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrati-
onsydelse m.v. 
 1 Drift 
  001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram-

met efter integrationsloven i 1. halvår 2016.  
  002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
  003 Integrationsydelse til andre 
   
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 
   
  011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c  
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 med 75 pct. 

refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontant-

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

  092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. før 2008 med 
75 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 
  004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. 

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

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

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

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

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

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

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

refusion  
  012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-

programmet efter integrationsloven med 80 pct. refusion 
  013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-

programmet efter integrationsloven med 40 pct. refusion 
  014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-

programmet efter integrationsloven med 30 pct. refusion 
  015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-

programmet efter integrationsloven med 20 pct. refusion 
  016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion 
  017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion 
  018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion 
  019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion 
  020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 

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

  024 Refusion af udgifter til tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse 
før 2012 med 75 pct. refusion (grp. 090). 

  025 Refusion af udgifter til tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse 
før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationspro-
grammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 091). 

  026 Refusion af udgifter til tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfæl-
de m.v. før 2008 med 75 pct. refusion (grp. 092). 

  027 Refusion af udgifter til tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfæl-
de m.v. med 50 pct. refusion (grp. 093).  

  028  Refusion af udgifter til tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 
pct, refusion før 1. januar 2016 (grp. 094) 

 
5.46.65 Repatriering 
 1 Drift 
  001 Hjælp til repatriering 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 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) 
  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, § 32a, stk. 6) 
  017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, 

§ 85 a) 
  018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81 a) 
  019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt stillede 
  020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 

minus 019.  
  003 Berigtigelser 
 
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
 1 Drift 
   
   007 Kontanthjælp 
   008 Uddannelseshjælp 
   009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016 
   010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.  
   011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 
   012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 
   
 
  017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i lov 

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

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

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

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

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

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

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

097  Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp 
efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion  

100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering 
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering 
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering 
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering 

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

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

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

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

   005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion 
   006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion 
   007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion 
   008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion 
   009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion 
   010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion 
   011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion 
   012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion 
   013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 
   014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 
   015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 
   016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 
   017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. med 80 pct. refusion 
 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. med 40 pct. refusion 
 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. med 30 pct. refusion 
  020 Tilskud fra EU 
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   021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 
m.fl. med 20 pct. refusion 

   022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 
80 pct. refusion 

   023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 
40 pct. refusion 

   024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 
30 pct. refusion 

   025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 
20 pct. refusion 

   026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 
pension med 80 pct. refusion 

   027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 
pension med 40 pct. refusion 

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

    029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 
pension med 20 pct. refusion 

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

 
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
 1 Drift 
  004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 

100 pct. refusion (kontanthjælp mv.) 
  005 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 

100 pct. refusion (revalidering mv.) 
  006 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 

med 100 pct. refusion 
  016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 
  020 Tilskud fra EU 
 
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelses-

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

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

vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 
  097  Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv 

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

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

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

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

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

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

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

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

012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 
016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering 
017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering 
018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering 
019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering 
 

5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 
 1 Drift 
  006  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 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse 
  012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse 
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013 Kontantydelse 
014 Løntilskud vedr. kontantydelse  
015 Transportudgifter til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. re-

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

30 pct. refusion 
  094 Tilbagebetaling af kontantydelse med 50 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 
 
  004  Berigtigelser 
  006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 

med 50 pct. refusion, grp. 006. 
  007  Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 

2016 i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering 
med 30 pct. refusion minus gruppering. 093 

  008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntil-
skud med 50 pct. refusion minus gruppering 094 

  009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportudgifter til 
personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, grp. 012 og 015 

  010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion 
  011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion 
  012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion 
  013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion 
  014 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 80 pct. refusion 
  015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion 
  016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion 
  017 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 

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

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

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

en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsin-
stitutioner (§ 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

   
  008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med 

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

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

beskæftigelsesindsats 
  014  Revalideringsydelse 
  015  Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering  
  016  Tilskud til selvstændig virksomhed 
  017 Løntilskud vedr. revalidender 
  091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 

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

om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
  093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv 

socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)  
  094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 

med 30 pct. refusion 
   
  2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt af-

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

65 pct. refusion på grp. 008, minus 092 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.8 - side  2 

 
Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   
  098  Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer i fleksjob og 

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

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

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

refusion 
  114 Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende ydet med 65 

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

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

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

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

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

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

personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refu-
sion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 
112 minus grp. 93, 113 og 114) 

  009 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, 
nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 80 pct. refusion 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refu-
sion 
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5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 
 1 Drift 
    
   003  Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion 

ressourceforløbsydelse 
   004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 

pct. refusion ressourceforløbsydelse 
   005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og 

opkvalificering 50 pct. refusion aktive tilbud 
   006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse 
   007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse 
   008  Ressourceforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion, 
   009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f 
   010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. refusi-

on, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 
2. punktum) 

   011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb 

   012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 
1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv 

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

   014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion 
   015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 

pct. refusion 
   016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion 
   017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion 
   018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f  
   019 Jobafklaringsforløb, mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. 
punktum) 

   020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtage-
re i et jobafklaringsforløb. 

   091  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perio-
den før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 

   092  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. 
refusion   

   093  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. 
perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion   

   094  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 
pct. refusion  

   101 Jobafklaringsforløb, afløb af løntilskud med 50 pct. refusion 
   102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden 

refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik 
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   103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 
   104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 
   105 Løntilskud under ressourceforløb 
   106 Løntilskud under jobafklaringsforløb 
 2 Statsrefusion 

001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 
pct. refusion (grp. 012) minus grp. 091 og 093  

002  Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 
014-020) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion mi-
nus grp. 092 og 094 

  003  Berigtigelser 
   004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. 

refusion 
   005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. 

refusion 
   006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. 

refusion 
   007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. 

refusion 
   008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 

pct. refusion 
   009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 

pct. refusion 
   010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 

pct. refusion 
   011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 

pct. refusion 
   012 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 80 pct. refusion 
   013 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 40 pct. refusion 
   014 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 30 pct. refusion 
   015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion 
   016 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion 
   017 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion 
   018 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion 
  019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion 
 
5.58.83 Ledighedsydelse 
 1 Drift 
  001  Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering 

af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Dan-
mark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 

  002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats 

003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats 

004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv 
socialpolitik) 

005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion ef-
ter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik  

006  Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refu-
sion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik  
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FORSKYDNINGER I PASSIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER 
UDBETALING FOR ANDRE (48) 

8.48.48 Kommuner og regioner m.v. 
8.48.49 Staten 
 5 Balanceforskydninger  
  001 Forskydninger i tilsvar til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støt-

te 

 

 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 

8.50.50 Kassekreditter og byggelån 
 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 

8.51.52 Anden gæld 
 5 Balanceforskydninger       
  012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til løn-

modtagere hos forsikrede arbejdsgivere  (§ 27) 
  013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt 
 
  090 Refusion af offentlige pensioner 
   
  095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser 

  096  Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrati-
onsgrunduddannelse § 10 

  097 Refusion af ATP-bidrag 
  100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp 
  101 ATP-bidrag sygedagpenge 
   
  105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen  
 
  110 Betalinger vedrørende pas 
  111 Betalinger vedrørende kørekort 
   
  114 Dagpenge til EØS-borgere 
  115 Gebyr vedrørende grundvandskortlægning 
  116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 
  117 ATP-bidrag til fleksjobansatte 
  118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb 
  119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 
  120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integra-

tionsgrunduddannelse § 10 
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2.32.33 Færgedrift 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende færgedrift, f.eks. tilskud 
til trafikbetjening af små øer. 
 
Endvidere skal der på funktionen registreres indtægter fra staten i form af tilskud til 
lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne samt tilskud til nedsættelse af 
færgetakster til passagerer og biler mv. til og fra øer. 
Renter af gæld vedr. færgeinvesteringer og til ombygning af færgelejer optages på en 
af funktionerne 7.55.68-7.55.76 (gruppering 002) afhængig af lånekreditor med dranst 
4, mens afdragene debiteres på funktion 8.55.78 med dranst 6 ved anvendelse af ho-
vedart 6 Finansudgifter. Hjemtagne lån til færgeinvesteringer, omfattet af loven, regi-
streres ligeledes på funktion 8.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer, og nedskri-
ves på funktion 9.55.78 Langfristet gæld vedrørende færgeinvesteringer med modpost 
på 9.75.99. 
 
Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen: 
 
 001  Tilskud til trafikselskaber 

Her registreres den del af tilskuddet til trafikselskaber for færgedrift der 
udføres af private leverandører. Tilskuddet registreres ved anvendelse af 
art 5.9. Den øvrige del af tilskuddet til trafikselskaber registreres direkte 
på funktionen. 

 
2.32.34 Lufthavne 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende lufthavne, herunder 
kommunale flyvepladser samt tilskud til fælleskommunale lufthavne. 
 
2.32.35 Jernbanedrift 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende jernbanedrift, herunder 
tilskud til privatbaner. 
 
Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen: 
 
 001  Tilskud til trafikselskaber 

Her registreres den del af tilskuddet til jernbanedrift der udføres af private 
leverandører. Tilskuddet registreres ved anvendelse af art 5.9. Den øvri-
ge del af tilskuddet registres direkte på funktionen. 

 
HAVNE (35) 

På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende havne, kystbe-
skyttelse mv. Det bemærkes, at kommunale selvstyrehavne ikke er integreret i det kom-
munale budget- og regnskabssystem. Hvis kommunen er regnskabsførende for en 
selvstyrehavne, skal regnskabet føres uden for det autoriserede regnskabssystem. 
 
2.35.40 Havne 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende fiskerihavne og ar-
bejdshavne samt tilskud til kommunale selvstyrehavne. 
 
2.35.41 Lystbådehavne m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende lystbådehavne, skude-
havne og marinaer.  
 
2.35.42 Kystbeskyttelse 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kystbeskyttelse, jf. lov 
om kystbeskyttelse.  
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3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddan-
nelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannel-
se af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte 
undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Det forudsættes, at alle 
udgifter til kursus aktivitet, der er forbundet med efteruddannelse af personale i folke-
skolen og kommunale specialskoler, herunder udgifter og indtægter vedrørende efter- 
og videreuddannelse af skoleledere, konteres på funktionen. 
 
Endvidere registreres afledte udgifter forbundet med efter- og videreuddannelse på 
funktionen. Afledte udgifter er fx vikardækning, transportudgifter mv. 
 
Indtægter og udgifter afholdt af midler fra fonde m.v. registreres på funktionen.  
 
Der er autoriseret 1 driftsgrupperinger på funktionen: 
 

 001 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med ef-
ter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser 
eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialsko-
ler, finansieret af statslige eller kommunale midler 

    Her registreres direkte kursusudgifter i form af deltagerbetaling (kur-
susafgift) eller køb af rekvirerede kursusforløb i forbindelse med efter-
uddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen og kommunale spe-
cialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler. Endvidere 
skal de overførte statslige tilskud indtægtsføres på denne gruppering.  

   
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler, jf. friskolelovens § 26 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for ele-
ver på frie grundskoler, statslige og private skoler m.v. 
  
Bidrag til staten registreres med art 4.6 Betalinger til staten. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafde-

linger ved private gymnasieskoler  

 

  004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grund-
skoler. 

 
    006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23  

Kommunens tilskud til frie grundskoler registreres med art 5.9 Øvrige 
tilskud og overførsler  

 
3.22.12 Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler 
På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten 
for elever på efterskoler mm. samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede 
ungdomskostskoler.  
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Endvidere registreres udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller 
psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86, stk. 2, i lov om social 
service. 
 
På denne gruppering registreres (også) udgifter til vederlagsfri behand-
ling efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a. leveret i 
kommunalt regi, herunder også udgifter for ydelser udført på andres 
kommuners institutioner. 
 
Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende genoptræ-
ning på baggrund af en genoptræningsplan, jf. sundhedslovens § 140. 
Dog registreres genoptræning på specialiseret niveau efter sundheds-
lovens § 140 på gruppering 002, da denne genoptræning foregå på sy-
gehus. 

 
  002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140) 

Her registreres kommunernes udgifter til genoptræning på specialiseret 
niveau, der foregår på et sygehus.  

 
Udgiften registreres med art 4.8 Betalinger til regionen. I de tilfælde. 
hvor regionen videresender en regning fra en selvejende institution, 
skal der dog anvendes art 4.0 og ejerforholdskode 4, hvis det er rele-
vant. 

 
   003 Personbefordring 

Her registreres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med 
kommunal genoptræning (omfatter såvel genoptræning på basalt, 
avanceret eller specialiseret niveau som rehabilitering på specialiseret 
niveau) og vedligeholdelsestræning, jf. og Sundhedslovens §§ 140 og 
263 samt servicelovens § 86. 
 
Det bemærkes, at der anvendes art 4.0 vedrørende udgifter til person-
befordring udført af private leverandører. 
 

 200 Ledelse og administration 
Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 
 

4.62.84 Fysioterapi 

På denne funktion registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i 
praksissektoren efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a. (§§ 140 a og 
140 b), herunder ridefysioterapi. 

 
I forbindelse med offentlig sygesikring anvendes som udgangspunkt art 5.2. 
 
Art 5.2 anvendes således til registrering af udgifter til betaling af regninger, som kan 
specificeres på den enkelte patient. Ved regninger, der ikke kan specificeres til den 
enkelte patient anvendes art. 4.8. Herudover gælder for funktionerne de generelle reg-
ler for artskontering. 
 
Der er autoriseret en driftsgruppering på funktionen: 
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døgninstitutioner, i plejefamilier, på andre godkendte opholdssteder el-
ler botilbud godkendt af kommunen, jf. § 52, stk. 3, nr. 4, i lov om social 
service. 
 

  005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 

Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefami-
lier, netværksplejefamilier, i plejefamilier, på godkendte opholdssteder 
eller på døgninstitutioner, jf. § 52, stk. 3, nr. 5, i lov om social service. 
Det bemærkes at vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier 
som led i aflastningsordninger skal registreres på gruppering 006. Det 
bemærkes endvidere, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes un-
der et døgnophold og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 
55, stk. 2, i lov om social service, registreres sammen med udgiften til 
selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktioner 
5.28.20 og 5.28.23. Udgifter til aflastning givet som følgeudgift til an-
bringelse skal registreres på den relevante gruppering på funktion 
5.28.22. Desuden registreres udgifter til aflastning, jf. § 84, stk. 1, i 
medfør af § 44 i lov om social service. 

 
  006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i 

aflastningsordninger 

   Her registreres udgifter til vederlag til plejefamilier, jf. § 52, stk. 3, nr. 5 i 
lov om social service, samt aflastning med vederlag efter § 84 i medfør 
af § 44. 

 
  007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og 

§ 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2) 

Her registreres udgifter til fast kontaktperson (i form af en fast kontakt-
person /personlig rådgiver/mentor) for børn og unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 
6, i lov om social service, samt for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 2, og § 76, 
stk. 3, nr. 2. Endvidere registreres udgifter til en støtteperson for an-
bragte børn efter 68b, stk. 4. Desuden registreres her udgifter efter § 
76, stk. 5-6 og § 54a i lov om social service. 

 
  008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6) 

Her registreres udgifter til fast kontaktperson for hele familien, jf. § 52, 
stk. 3, nr. 6, i lov om social service. 

 
  009 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgi-

ver for den unge (§ 52, stk. 3, nr.8) 

Her registreres udgifter til formidling af praktiktilbud hos en offentlig el-
ler privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af 
godtgørelse til den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 8, i lov om social service. 

 
  010 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og 

praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9) 

Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgiv-
ning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. § 52, stk. 3, nr. 9, 
i lov om social service. Desuden registreres udgifter vedrørende anden 
form for støtte til unge over 18 år, jf. § 76, stk. 3, nr. 4, i lov om social 
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Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelovens § 

99) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktper-
sonordninger for sindslidende jf. § 99 i serviceloven.   

   

  003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (service-
lovens §§ 45 og 97) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til perso-
ner, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. §§ 45 og 97 i serviceloven.  
 
Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse 
til unge mellem 12 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. § 45 i ser-
viceloven. 
 

  004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kontaktpersonordning 
til personer, som er døvblinde, jf. § 98 i serviceloven. 
 

005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjem-
løse (servicelovens § 99) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktper-
sonordninger for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse jf. § 99 i ser-
viceloven. 

 

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse 
til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer, jf. § 103, stk. 1 og 2, i serviceloven.  
 
Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til beskyttet beskæftigelse efter § 103, jf. § 105, 
stk. 2, i serviceloven og § 2 i ”Bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter mv. i 
beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og i aktivitets- og 
samværstilbud”, registreres på art 4.0. 
 
På funktionen er der autoriserede driftsgrupperinger 001-003  til registrering af udgifter 
til beskyttet beskæftigelse for de forskellige typer af brugere af tilbuddet. Det er 
henholdsvis personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og 
personer med særlige sociale problemer, herunder personer i stofmisbrugsbehandlig.  
 
Aflønning under beskyttet beskæftigelse, jf. § 105 i serviceloven og § 1 i 
”Bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter mv. i beskyttet beskæftigelse, 
særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og i aktivitets- og samværstilbud”, registreres 
særskilt på gruppering 005 med anvendelse af art 5.2. 
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  001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale proble-

mer 

Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrø-
rende personer med særlige sociale problemer.  

   

  002  Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne  

    Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrø-
rende personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  

 
  003  Beskyttet beskæftigelse for sindslidende   

    Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrø-
rende sindslidende.  

 
  005  Arbejdsvederlag (servicelovens § 105) 

 
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværs-
tilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven. 
 
Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til aktivitets- og samværstilbud efter § 104, jf. § 
105, stk. 2, i lov om social service og § 5 i ”Bekendtgørelse om aflønning og befor-
dringsudgifter mv. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og 
aktivitets- og samværstilbud”, registreres på art 4.0. 
 
På funktionen er der autoriserede driftsgrupperinger 001-003 til registrering af udgifter 
til aktivitets- og samværstilbud for de forskellige typer af brugere af tilbuddet. Det er 
henholdsvis personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og per-
soner med særlige sociale problemer, herunder personer i stofmisbrugsbehandling. 
 
Aflønning under aktivitets- og samværstilbud, jf. § 105 i serviceloven i lov om social 
service og § 3 i ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i 
beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og 
samværstilbud”, registreres særskilt på gruppering 005 med anvendelse af art 5.2. 
 

Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen  
   

  001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale 
problemer 

Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud 
vedrørende personer med særlige sociale problemer.  

   

  002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne 

Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud 
vedrørende personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  

 
  003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende   

Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud for 
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018   Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduk-
tionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f 

 
Her registreres udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud efter integrati-
onslovens § 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 integrati-
onslovens § 24 g.  

 

  092  Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere  

   Her registreres tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere med 
opholdstilladelse efter udlændingeloven, som er bosat i kommunen, jf. 
integrationslovens § 45, stk. 6. 

  
  097  Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 

ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven 

   Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og gene-
   relle udgifter for udlændinge omfattet af integrationslovens § 16, jf. 
   integrationslovens § 45, stk. 3. 
 
  098  Berigtigelser 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af de 
enkelte tilskud.    

 
  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 treåri-
ge introduktionsperiode har påbegyndt en studie- eller erhvervskompe-
tencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sam-
menhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet 
kan modtage SU, elevløn eller lignende, der sikrer udlændingen et for-
sørgelsesgrundlag, 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 treåri-
ge 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. 
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    Her registreres desuden resultattilskud til udlændinge, der efter intro-

duktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse og som indstiller 
sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør (dog senest 1 
år efter introduktionsperiodens udløb) og som senest ved første prøve-
termin herefter består prøve i dansk, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, 
nr. 4. 

 
  102  Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordi-

nær 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. 

 
  103  Arbejdsmarkedsrettet dansk for udenlandske arbejdstagere, med-

følgende ægtefæller, studerende og au pairs, jf. § 2, stk. 1, samt 
grænsependlere, jf. § 2 a, stk. 1, ifølge danskuddannelseslovens § 
2 c, stk. 1, og integrationslovens § 24 d. 

    Her registreres udgifter til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til 
indvandrere (udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, 
studerende og au pairs mv.), som deltager i et introduktionsforløb, jf. in-
tegrationslovens § 24 d og jf. danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1, 
samt udgifter til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til grænse-
pendlere, jf. danskuddannelseslovens § 2 a. Denne gruppe tilbydes 
250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning inden for en perio-
de på maksimalt 1½ år, jf. danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1. 

 
  104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompe-

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

 
     Her registreres resultattilskud for udlændinge, der efter den treårige 

introduktionsperiode 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 el-
ler lignende, der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag, jf. inte-
grationslovens § 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 den treårige 

introduktionsperiode 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. integrationslo-
vens § 45, stk. 8, nr. 1. 

 
 
  106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesam-

menførte til flygtninge, jf. integrationslovens § 45 b.  
    
   Her registreres indtægter fra det midlertidige kommunale beskæftigel-

sestilskud for hver ekstra flygtning og familiesammenført til en flygtning, 
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der er kommet i ordinær beskæftigelse i 2016 og 2017, jf. integrations-
lovens § 45 b. Beløbene opgøres centralt og udbetales i 2017 og 2018.   

 
 
 
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 integrationsprogrammer 
 
  002 Refusion af udgifterne på gruppering 103 

Her registreres statsrefusion af udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk. 
 

  003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 og 018-019  

Her registreres statsrefusion af udgifter til introduktionsforløb og af ud-
gifter til danskuddannelse til øvrige kursister, dvs. kursister, som på un-
dervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller delta-
ger i danskuddannelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
og integrationsydelse 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 integrationslo-
ven.  
 
På funktionen registreres desuden udgifter til integrationsydelse både til udlændinge 
omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af inte-
grationsprogrammet samt løntilskud til personer, der er omfattet af integrationspro-
grammet og introduktionsforløbet.  
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  003 Integrationsydelse til andre 

Her registreres udgifter til integrationsydelse til personer, som ikke er 
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens kapitel 4, jf. 
§ 22 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Udgifter til integrationsydelse til førtidspensionister uden ret til fuld so-
cial pension, jf. §§ 22 og 27 a, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, samt 
integrationsydelse 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 so-
cialpolitik, der udbetales indtil en person, der ikke er omfattet af integra-
tionsprogrammet efter integrationsloven, får udbetalt integrationsydel-
se. 
 
Her registreres desuden udgifter til integrationsydelse til ovennævnte 
persongruppe efter LAS § 12. stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en per-
son, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelses-
pålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Statens ud-
dannelsesstøtte, 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 soci-
alpolitik til integrationsydelsesmodtagere 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 på-
gældendes deltagelse i et integrationsprogram efter integrationslovens 
§ 23 f. 
 
Ligeledes registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter integrati-
onslovens kapitel 6. 
 
Endelig registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber 
og mindre arbejdspladsindretninger efter integrationslovens § 24 a, stk. 
3.
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  011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c.   

Her registreres udgifter til løntilskud efter integrationslovens § 23 c ved-
rørende perioden efter 1. januar 2016.  
 
Det bemærkes, at afløb vedrørende perioden fra før 1. januar 2016 re-
gistreres på funktion 5.46.60 gruppering 003, 007. og 018.  
 
Det bemærkes, at lønudgifter til kommunale løntilskud ifølge integrati-
onslovens § 23c skal konteres sammen med kommunernes øvrige løn-
udgifter (forudsat at der er tale om kommunale jobs). 
 

 
  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 til ud-

lændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrations-
ydelse med 50 pct. Refusion 

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

 
  092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. før 2008 

med 75 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 
 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 
  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 bud-
get 2016 skal anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til 
kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter 
integrationsloven med 50 pct. refusion. 

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

(grp. 005) 
Her registreres statsrefusion af udgifter til hjælp i særlige tilfælde mv. 
for udlændinge 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 inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion i de 
første 4 uger med ydelser. 
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  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 inte-
grationsprogrammet 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 inte-
grationsprogrammet 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 inte-
grationsprogrammet 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 statsrefu-

sion af udgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion, men den fra 
budget 2016 anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til in-
tegrationsydelse med 50 pct. refusion. 

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

refusion  
   For regnskab 2015 anvendes grupperingen til registrering af statsrefu-

sion af udgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion, men den fra 
budget 2016 anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til in-
tegrationsydelse med 30 pct. refusion. 

 
  012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion i 
de første 4 uger med ydelser (grp.002). 

 
  013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion fra 
den 5. til den 26. uge med ydelser (grp.002). 

 
  014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion integrationsydelse til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion fra 
den 27. til den 52. uge med ydelser (grp.002). 

 
  015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion fra 
den 53. uge med ydelser (grp.002). 
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  016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. re-
fusion i de første 4 uger med ydelser (grp. 003). 
 

  017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. re-
fusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser (grp. 003). 

 
  018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. re-
fusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser (grp. 003). 
 

  019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. re-
fusion 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 integrationslo-

vens § 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 integrationslo-

vens § 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 udgifter til tilbagebetaling vedrørende introduktions-

ydelse før 2012 med 75 pct. refusion (grp. 090). 
 
  025 Refusion af udgifter til tilbagebetaling vedrørende introduktions-

ydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-
grationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion 
(grp. 091). 

 
  026 Refusion af udgifter til tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige 

tilfælde m.v. før 2008 med 75 pct. refusion (grp. 092). 
 
  027 Refusion af udgifter til tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige 

tilfælde m.v. med 50 pct. refusion (grp. 093).  
 
  028  Refusion af udgifter til tilbagebetaling af integrationsydelse ydet 

med 30 pct, refusion før 1. januar 2016 (grp. 094) 
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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 even-
tuel tilbagebetaling af hjælp til repatriering efter repatrieringslovens § 9. 

 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 
  001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 
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KONTANTE YDELSER (57) 
 
 
5.57.71 Sygedagpenge 
På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. 
lov om sygedagpenge. Endvidere registreres den kommunale medfinansiering af dag-
penge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved 
barsel.  
 
Det bemærkes, at kommunens indtægter som arbejdsgiver i form af refusion af syge-
dagpenge fra dagpengemyndighedskommunen, i regnskabet skal registreres på de 
relevante funktioner, hvor udgiften til løn (herunder løn under sygdom) til de pågælden-
de registreres. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for sygedagpenge og 
løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere fastsættes på baggrund af antallet af uger på 
offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. 
fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53. 
 
Det bemærkes, at afløbsudgifter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 
2015, hvortil staten yder 100 pct. refusion, registreres på funktion 8.51.52. Afløbsudgif-
ter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 uden refusion eller hvortil 
staten yder 30 pct. eller 50 pct. refusion registreres på afløbsgrupperinger under denne 
funktion. Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere før 1. januar 2016, hvor-
til staten yder 50 pct. refusion, registreres ligeledes på en afløbsgruppering under den-
ne funktion. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, 

i lov om sygedagpenge 

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

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

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

 
  004  Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre 

med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2, i lov om ret til orlov 
og dagpenge ved barsel 

Her registreres den kommunale medfinansiering på 50 pct. af udgifter-
ne til dagpenge til forældre med alvorligt syge børn jf. §§ 26 og 42, stk. 
2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. 
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005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud 
med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til 
sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sy-
gedagpenge. 

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

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

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

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

geres ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats  
Her registreres de kommunale afløbsudgifter vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2016 til løntilskud til sygedagpengemodtageres ansættelse med 
løntilskud, efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ved 
ansættelse i løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne 
gruppering. Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere vedr. peri-
oden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 014. 

 
   009   Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. 

refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdspladsredskaber og ar-
bejdspladsindretning) efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. Det bemærkes, at udgifter til undervisningsmaterialer efter §§ 
76-77 registreres på funktion 5.68.90 gruppering 008. 
 
Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

 
  012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere 

efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Det bemærkes, at udgifter til undervis-
ningsmaterialer og hjælpemidler efter §§ 76-77 registreres på hhv. 
funktion 5.68.90 gruppering 008 og funktion 5.57.71 gruppering 009.  
  
Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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  013 Sygedagpenge 
Her registreres udgifter til sygedagpenge efter lov om sygedagpenge. 
 
Det bemærkes, at udgifter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. de-
cember 2015 (før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgruppe-
ringer under denne funktion. 

 
  014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 

Her registreres udgifter til løntilskud til sygedagpengemodtageres an-
sættelse med løntilskud, efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. Ved ansættelse i løntilskud registreres alene udgiften til 
løntilskud på denne gruppering. 
 
Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 
vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registre-
res på en afløbsgruppering under denne funktion. 

 

  090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 

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

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

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

 
  003 Berigtigelser 
   
  005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedag-

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

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

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

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

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

 Her registreres refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion. 
 
  010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion 

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

 
  012   Refusion af sygedagpenge med 30 pct. Refusion 

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

 
  013   Refusion af sygedagpenge med 20 pct. Refusion 

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

 
  014   Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. 

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

 
  015   Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. 

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

 
  016   Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. 

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

 
  017   Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. 

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

 
5.57.72 Sociale formål  
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter service-
lovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv 
socialpolitik.  
 
Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og 
voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. På funktion 5.57.72 an-
vendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hove-
dart 1.  
 
Her registreres desuden opkrævninger fra Udbetaling Danmark på tabsafskrivninger, 
under henvisning til Lov om Udbetaling Danmark § 26, stk. 4. Der vil være tale om sa-
ger, hvor kommunen kan gøres ansvarlig for fejludbetalingen – og derfor opkræves det 
samlede tab. 
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 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 for-
sørgelsespligt over for barnet efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik. 

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

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

 
007  Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 

§ 82 a) 

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

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

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

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

 
  009  Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktions-

evne (Serviceloven, § 41) 

Her registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved for-
sørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langva-
rig lidelse, efter § 41 i lov 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 betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne efter § 100 i lov om social service. 
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  015  Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse 
af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42) 

    Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag 
til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller ind-
gribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 42 i lov om social ser-
vice. 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. 

 
  016   Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjæl-
    pere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32a, 
    stk. 6) 

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

 
  017  Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktiv-

loven, § 85 a) 
 
Her registreres udgifter til medfinansiering af efterlevelseshjælp, eks-
klusiv efterlevelseshjælp ydet som lån, efter § 85 a i lov om aktiv soci-
alpolitik. I de tilfælde hvor den udbetalte hjælp ydes som et a conto be-
løb, og hvor der efterfølgende sker en regulering af beløbet, registreres 
det regulerede beløb i form af udbetaling af hjælp eller tilbagebetaling 
af hjælp også her. Tilbagebetaling af efterlevelseshjælp som følge af 
svig, jf. aktivlovens § 91, registreres ligeledes på denne gruppering.  
 
Fra 1. maj 2015 er myndighedsopgaverne overgået til Udbetaling 
Danmark. Der vil imidlertid være åbent for registrering af udgifter og 
indtægter vedr. perioden frem til 1. maj 2015 med henblik på afregning 
af refusioner i 2016. Herefter skal kontoen vise kommunernes finansie-
ringsbidrag til efterlevelseshjælp. 

 
  018  Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81 a) 

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

 
  019  Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt 

stillede 
Her registreres tilbagebetalinger af tilskud til tandpleje efter § 82 a i lov 
om aktiv socialpolitik 

 
  020  Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere 

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

Der er på funktionen endvidere på dranst 2 Statsrefusion autoriseret gruppering 002 til 
refusion af udgifterne til sociale formål registreret på grupperingerne 004-015 og 017 
minus gruppering 019. 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.7 - side  7 

  
Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Budget 2017 
 

Under dranst 2 Statsrefusion er desuden autoriseret gruppering 003 Berigtigelser efter 
§ 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 
revision. 
 
Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning (SEL § 176) vedrørende 
grupperingerne 009-016 på denne funktion registreres på funktion 5.22.07 indtægter fra 
den centrale refusionsordning. 
Vedrørende registrering af efterlevelseshjælp ydet som lån henvises til konteringsreg-
lerne for funktion 8.32.25. 
 
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til 
forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for forsørgelsesudgif-
terne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssat-
serne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-
52 og 20 pct. fra uge 53. 
 
Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale 
om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgiften registreres derfor 
samlet på denne funktion.  
 
Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 
under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbeta-
lingsgruppering. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, jf. kapitel 10, 
11, 12, 14, 15 og 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 
5.68.90 eller på funktion 5.68.98. Afløbsudgifter, efterbetalinger og tilbagebetalinger 
vedr. forsørgelse under aktivering, som vedrører perioden før 1. januar 2016, registre-
res på funktion 5.57.75. 
 
Det bemærkes, at udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter aktivlovens § 
29 er samlet på gruppering 017. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til visse grupper af flygt-
ninge registreres på funktion 5.57.74, og at udgifter til integrationsydelse registreres på 
funktion 5.46.61. 
 
Der er på funktion 5.57.73 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået 
i det følgende. 

 
   
 
 
   007 Kontanthjælp 

Her registreres kontanthjælp efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik inkl. 
aktivitetstillæg og barselstillæg 
 
Endvidere registreres engangshjælp efter § 25 a, der udbetales indtil 
en person får udbetalt kontanthjælp, samt engangshjælp efter § 25 a til 
personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension. 
 
Her registreres desuden udgifter til kontanthjælp efter § 12, stk. 3, i lov 
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om aktiv socialpolitik til en enlig person under 30 år, der forsørger eget 
barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem 
uddannelsens grund- og hovedforløb. 
 
Det bemærkes, at kontanthjælp under forrevalidering registreres på 
gruppering 011.  
 
Det bemærkes, at kontanthjælp til visse grupper af flygtninge registre-
res på funktion 5.57.74. 
 
 

   008 Uddannelseshjælp 
Her registreres udgifter til uddannelseshjælp til personer under 30 år 
uden erhvervskompetencegivende uddannelse efter § 23 i lov om aktiv 
socialpolitik inkl. aktivitetstillæg og barselstillæg efter § 24. 
 
Her registreres desuden udgifter til uddannelseshjælp efter LAS § 12, 
stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en person, der er påbegyndt en uddan-
nelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, 
hvor personen får udbetalt Statens uddannelsesstøtte, og til en enlig 
person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mel-
lem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hoved-
forløb.
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Endvidere registreres engangshjælp efter § 25 a, der udbetales indtil 
en person får udbetalt uddannelseshjælp. 
 
Det bemærkes, at uddannelseshjælp under forrevalidering registreres 
på gruppering 011.  
 
 

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

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

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

Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov 
om en aktiv beskæftigelsespolitik vedrørende kontanthjælpsmodtagere, 
uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og integrationsydel-
sesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet, i for-
bindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 
51 og § 63 og § 64, stk. 3. Ved ansættelse med løntilskud registreres 
alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved an-
sættelsen i kommunale virksomheder, institutioner m.v. registreres på 
funktion 5.68.98. Endvidere registreres udgiften til supplerende kon-
tanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov 
om aktiv socialpolitik. 
 
Det bemærkes at udgifter til løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 
(før refusionsomlægningen) registreres på en afløbsgruppering under 
funktion 5.57.75. 

 
   011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

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

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

   012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pensi-
on  
Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der ikke modtager 
fuld førtidspension på grund af betingelserne om optjening, jf. § 27 a, i 
lov om aktiv socialpolitik 
 
Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til den nævnte persongruppe re-
gistreres ligeledes her. 
 
Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp til førtidspensionister uden 
ret til social pension vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsom-
lægningen) registreres på gruppering 019. 

 

 
  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 (§ 27 a  i lov om 
aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion 

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

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

    Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

Det bemærkes, at kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social 
pension vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på grup-
pering 012.  
 
Det bemærkes endvidere at udgifter til engangshjælp efter § 25 a til 
personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension 
vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 
007. 
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091  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 
i lov om aktiv socialpolitik samt § 111 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats samt § 164 i lov om social service) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Her registreres udgifter til kontanthjælp m.v. jf. gruppering 13,16,18,19 
og 20, der vedrører perioden før 1. juli 2006, og hvortil der før 1. juli 
2006 blev givet 50 pct. i statsrefusion. 
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097  Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af 
hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion 
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp vedr. perioden før 1. januar 
2016 med 30 pct. refusion. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om aktiv 
socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin for-
sørgelsespligt) registreres her. 
 
Endvidere registreres her tilbagebetalinger af kontanthjælp til personer, 
der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende 
hjælp til visse grupper (§§ 27 og 29 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 
pct. statsrefusion.  
 

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

 
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering 

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

 
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering 

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

 
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering 

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

 
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af ud-
gifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor for-
sørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den 53. 
uge med ydelser. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig 
støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelses-
hjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. 
af udgifterne særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager 
uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres 
også på denne gruppering. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig 
støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller 
ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalide-
ringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
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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 grupper på grp. 017, kontant-

hjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social 
pension 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 der-
med fremstå som en negativ indtægt. 

 
   005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 80 pct. refu-
sion i de første 4 uger med ydelser 
 

   006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 40 pct. refu-
sion fra den 5. til den 26. uge med ydelser 
 

   007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 30 pct. refu-
sion fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 
   008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 20 pct. refu-
sion fra den 53. uge med ydelser 

 
   009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 80 pct. 
refusion i de første 4 uger med ydelser. 

 
   010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 40 pct. 
refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 
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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. refusi-
on i de første 4 uger med ydelser vedr. perioden 1. januar-30. septem-
ber 2016. 

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

januar-30. september 2016 
Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 40 pct. refusi-
on fra den 5. til den 26. uge med ydelser vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016. 

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

januar-30. september 2016 
Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 30 pct. refusi-
on fra den 27. til den 52. uge med ydelser vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016. 

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

januar-30. september 2016 
Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 20 pct. refusi-
on fra den 53. uge med ydelser vedr. perioden 1. januar-30. september 
2016. 

 
   017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere m.fl. med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 80 pct. refusion i de første 4 
uger med ydelser. 

 
 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere m.fl. med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 40 pct. refusion fra den 5. til 
den 26. uge med ydelser. 

 
 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere m.fl. med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 30 pct. refusion fra den 27. til 
den 52. uge med ydelser. 

 
  020 Tilskud fra EU 
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   021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-
tagere m.fl. med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 20 pct. refusion fra den 53. uge 
med ydelser. 

 
   022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

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

 
   023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-
validering på grp. 011 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge 
med ydelser. 

 
   024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-
validering på grp. 011 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge 
med ydelser. 
 

   025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 
med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-
validering på grp. 011 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydel-
ser. 

 
   026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 
til fuld social pension på grp. 012 med 80 pct. refusion i de første 4 
uger med ydelser. 

 
   027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 
til fuld social pension på grp. 012 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 
26. uge med ydelser. 

 
   028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 
til fuld social pension på grp. 012 med 30 pct. refusion fra den 27. til 
den 52. uge med ydelser. 

 
    029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 
til fuld social pension på grp. 012 med 20 pct. refusion fra den 53. uge 
med ydelser. 
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  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusi-
on på grp. 096 

 
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp (jf. funkti-
on 5.57.73) og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funktion 5.57.75) til visse 
grupper af flygtninge. Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om, fremgår af konte-
ringsreglerne for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen, jf. i øvrigt § 107 i lov om 
aktivsocialpolitik, § 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 181 i lov om social 
service.  
 
På funktion 5.57.74 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende regi-
streres dog under hovedart 1. 
 
På funktion 5.57.74 er autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i 
det følgende: 
 
Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af hjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig af refusionspro-
centen. 
 
Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bistandsloven og 
lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.57.73, gruppering 091, 093 og 095 samt 
funktion 5.57.75, gruppering 093. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse til flygtnin-
ge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, registreres dog på funktion 5.57.75 
gruppering 007. 
 

004  Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 
med 100 pct. refusion (kontanthjælp mv.) 

Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til uled-
sagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refu-
sion:  
 
Udgifter til kontanthjælp, og engangshjælp efter §§ 25 og 25 a; til løntil-
skud ved optræning efter § 63 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnyt-
te sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 3; til hjælp til flygtninge, der er 
fyldt 60 år, og som ikke kan få social pension pga. betingelser om op-
tjening, jf. § 27; til hjælp til flygtninge, der ikke modtager fuld førtids-
pension pga. betingelserne om optjening, jf. § 27 a samt udgifter til 
særlig støtte efter § 34. 
 
Udgifter til kontanthjælp efter § 25, stk. 1-5, under forrevalidering regi-
streres ligeledes her, jf. funktion 5.57.73 gruppering 013, 016, 018, 020 
og en del af 019, samt funktion 5.57.75 gruppering 014. 
 
For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her, 
både for flygtningebørn, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 
1999 og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsage-
de flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrati-
onsloven. Kontanthjælp efter § 25 under forrevalidering registreres lige-
ledes her, jf. funktion 5.57.73 gruppering 013, 014, 016, 018, 020 og en 
del af 019. For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registre-
res her, hvis personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For 
handicappede flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 
1999, registreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 
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005  Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 
med 100 pct. refusion (revalidering mv.) 

Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til uled-
sagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refu-
sion; udgifter til revalideringsydelse efter § 52, til løntilskud ved optræ-
ning efter § 63 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats; til støtte til sær-
lige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering efter §§ 63 og 
64; til tilskud mv. til selvstændig virksomhed efter § 65 og til hjælp til 
værktøj, jf. funktion 5.58.80, gruppering 002, 003, 005, 007, 011 og 
funktion 5.57.75 gruppering 012. 

 
For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her 
både for flygtningebørn der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 
og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede 
flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrations-
loven. 

 
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis 
personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicap-
pede flygtninge, som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, re-
gistreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 

 
006  Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede 

flygtninge med 100 pct. refusion 

Her registreres udgifter til hjælp i øvrigt efter lov om aktiv socialpolitik 
og til hjælp i øvrigt efter lov om social service til uledsagede flygtninge-
børn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion, jf. funktion 
5.57.72, gruppering 004, 006 og 008-017. Udgifter til hjælp i særlige til-
fælde efter aktivlovens §§ 81-85 til uledsagede flygtningebørn og han-
dicappede flygtninge registreres ligeledes her. 

 
For uledsagede flygtningebørn registreres her både udgifterne vedrø-
rende flygtningebørn, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 
og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede 
flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrations-
loven. 

 
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis 
personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicap-
pede flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, re-
gistreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 

 
016  Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 

Her registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt ar-
bejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til 
flygtninge efter §§ 41 og 42 i lov om social service og merudgifter mv. 
for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter § 100 i lov om 
social service i de første 3 år med 100 pct. refusion (jf. funktion 5.57.72 
gruppering 009, 010, 015). Dette gælder både for flygtninge, der har 
fået opholdstilladelse før og efter 1. januar 1999. 
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Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af hjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig af refusionspro-
centen. Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bi-
standsloven og lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.57.73, gruppering 091, 093 
og 095 samt funktion 5.57.75, gruppering 093. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørel-
se til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, registreres dog på 
funktion 5.57.75 gruppering 007. 
 
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og ud-
dannelseshjælpsmodtagere 
På denne funktion registreres afløbsudgifter til løntilskud vedr. perioden før 1. januar 
2016 til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor personen 
deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På funktion 5.57.75 an-
vendes art 5.2. 
 
Forsørgelsesydelser vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 5.57.73. 
Dette skyldes, at en refusionsomlægning betyder, at refusionssatserne for forsørgel-
sesudgifterne fra 2016 fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgel-
se. Det har ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive 
eller passive perioder, og forsørgelsesydelsen registreres derfor samlet på funktion 
5.57.73. 
 
På tilbagebetalingsgrupperingerne under denne funktion registreres tilbagebetalinger af 
hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016, mens tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden 
fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på funkti-
on 5.57.73. 
 
Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de ak-
tiveringsforanstaltninger, der iværksættes for kontanthjælps- og uddannelseshjælps-
modtagere efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funk-
tion 5.68.90.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af 
visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74, og at udgifter til integrations-
ydelse registreres på funktion 5.46.61. 
 
På funktion 5.57.75 er autoriseret følgende driftsgrupperinger. 

 
 

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

Her registreres de kommunale afløbsudgifter vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2016 til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, uddannelses-
hjælpsmodtagere og selvforsørgende efter kapitel 12 i lov om en aktiv 
beskæftigelsespolitik, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig el-
ler privat arbejdsgiver, jf. § 51 og § 63 og § 64, stk. 3. Ved ansættelse 
med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne grup-
pering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, insti-
tutioner m.v. registreres på funktion 5.68.98. Endvidere registreres af-
løbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til supplerende kontant-
hjælp 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 uddannelseshjælpsmod-
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tagere m.fl. vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
funktion 5.57.73. 
 

  

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

fusion 

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

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

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

 
  096  Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

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

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

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

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

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

gruppering 094 

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

  002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion på gruppering 011, 
minus grp. 093. 

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

  004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion gruppering minus 
gruppering 097 

  020 Tilskud fra EU 

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

 

5.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering 

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

001 Tilskud til lejere 

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

 
002 Lån til lejere af én og tofamilieshuse 

  Her konteres lån til lejere af én og tofamilieshuse 

 

    003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.  

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

  005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 

   Her konteres tilskud til lejebetaling i ældreboliger.
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  006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger 

   Her konteres boligydelse ydet til lejere i boliger i friplejeboliger. 

 
  091 Efterreguleringer 

   Her konteres efterreguleringer. 

 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter 

   Ved betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. 

Ved tilbagebetaling af lån debiteres gruppering 002 eller 003. Senest i forbindelse med 
regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del 
med en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved 
betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres balancekonto 
9.75.99. Kontrollen med tilbagebetaling af låneandelen kan også ske over funktionerne 
8.38.37 og 8.48.49, men indbetaling skal dog også i dette tilfælde ske på gruppering 
093, så refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende. 
 
5.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om 
individuel boligstøtte 
 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen skal vise kommuner-
nes finansieringsbidrag til boligsikringen. 
 
Det bemærkes, at boligsikring i forbindelse med byfornyelse registreres på denne funk-
tion, og ikke på funktion 0.25.15. 
 
Det bemærkes, at indfasningsstøtte efter byfornyelsesloven registreres på denne funk-
tion, og ikke på funktion 0.25.15. 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
 

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

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

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

 
  003 Boligsikring som tilskud og lån  

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

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

fornyelse efter § 15 i byfornyelsesloven.   
 

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

 
006 Almindelig boligsikring  

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

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

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

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

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

 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter  
   Ved betaling af renter og afdrag krediteres gruppering 093. 
 
På gruppering 001 Boligsikring som lån registreres udgifter til boligsikring i ejerboliger 
for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
På gruppering 003 Boligsikring som tilskud og lån registreres udgifter til boligsikring i 
andelsboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om 
social service og stærkt bevægelseshæmmede. 
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Det bemærkes, at registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, 
hvor samtlige beboere er lejere, foretages på gruppering 006. Dvs. afgørende for hvor 
registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber sker, er hvorvidt boligsikrin-
gen ydes som tilskud eller som en kombination af tilskud og lån. 
 
På gruppering 005 Boligsikring som tilskud registreres udgifter til boligsikring som til-
skud for førtidspensionister m.fl. 
 
På gruppering 006 Almindelig boligsikring registreres boligsikring, almindelig tilskud, 
tilskud til personer i kollektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og 
kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og 
private plejeboliger) 
 
Vedrørende gruppering 093 – tilbagebetaling af lån og renter: 
Ved udbetaling af lån debiteres gruppering 001 og 003. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med 
en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved beta-
ling af renter og afdrag krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regnskabs-
afslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres 9.75.99. Kontrollen med 
tilbagebetalingen af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.38.37 og 8.48.49, 
men indbetaling skal også i dette tilfælde ske på gruppering 093, så refusionsbeløbet 
som følge heraf reguleres tilsvarende. 
 
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 
På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikre-
de samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 
 
Fra 4. januar 2016 betyder en refusionsomlægning, at satserne for kommunal medfi-
nansiering fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Den 
kommunale medfinansiering er fastsat til 20 pct. i de første fire uger, 60 pct. fra uge 5-
26, 70 pct. fra uge 27-52 og 80 pct. fra uge 53. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, jf. § 82 a i lov 
om arbejdsløshedsforsikring mv., samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 q i lov 
om arbejdsløshedsforsikring mv., registreres på denne funktion 
 
Kommunens bidrag til finansiering af udgifterne til dagpenge registreres på art 4.6 Beta-
linger til staten. 
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004 Berigtigelser 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af 
gruppering 005. 

 
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede 

ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 
§ 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres kommunens medfinansiering af 50 pct. af statens udgif-
ter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
A-kasserne udbetaler befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, der 
deltager i vejledning og opkvalificering, seks ugers jobrettet uddannel-
se, virksomhedspraktik eller som ansættes med løntilskud hos offentli-
ge arbejdsgivere. Medfinansiering af befordringsgodtgørelse til modta-
gere af arbejdsmarkedsydelse registreres ligeledes her. 

 
 

012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 
Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af ud-
gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv., i de første 4 uger med ydelser 

 
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af ud-
gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv., fra den 5. til den 26. uge med ydelser 

 
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af ud-
gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne jf. lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv., fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af ud-
gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv., fra den 53. uge med ydelser 

 
016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansie-

ring 
Her registreres kommunernes medfinansiering på 20 pct. af udgifterne 
til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-
kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., i de første 4 uger 
med ydelser 

 
017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansie-

ring 
Her registreres kommunernes medfinansiering på 60 pct. af udgifterne 
til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-
kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 5. til den 26. 
uge med ydelser 
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018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansie-
ring 
Her registreres kommunernes medfinansiering på 70 pct. af udgifterne 
til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-
kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 27. til den 52. 
uge med ydelser 
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019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansie-
ring 
Her registreres kommunernes medfinansiering på 80 pct. af udgifterne 
til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-
kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 53. uge med 
ydelser 

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

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

pct. refusion 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016til løntil-
skud til personer med ret til kontantydelse, jf. § 75 z i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommunernes udgifter med 
50 pct.  
 
Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer med ret til kontantydelse 
vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 
014. 
 

011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse 
Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering, såfremt en per-
son med ret til kontantydelse har en ansættelseskontrakt med en virk-
somhed, hvor ansættelsen skal påbegyndes inden for 6 uger, jf. § 75 z, 
stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder ikke refusi-
on af kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering. 
 

012 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 re-
funderer kommunernes udgifter med 50 pct.   
 
Det bemærkes at udgifter til dækning af transport efter § 83, jf. § 75 æ, 
stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal registreres på grup-
pering 015.  
 

013 Kontantydelse 
Her registreres udgifter til kontantydelse til personer, der har opbrugt 
retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om kon-
tantydelse.  
 

014 Løntilskud vedr. kontantydelse 
Her registreres udgifter til løntilskud til personer med ret til kontantydel-
se, jf. § 75 z, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer med ret til kontantydelse 
vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registre-
res på gruppering 010. 

 
015 Transportudgifter til personer med ret til kontantydelse med 50 

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

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

ydet med 30 pct. refusion 
Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse vedr. pe-
rioden før 1. januar 2016 til personer, der har opbrugt retten til dagpen-
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ge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er 
ydet med 30 pct. refusion.  
 
Det bemærkes, at tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden fra og 
med 1. januar 2016 registreres under gruppering 013, og ikke på en 
særskilt tilbagebetalingsgruppering. 
 

094 Tilbagebetaling af kontantydelse ydet med 50 pct. refusion 
Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse vedr. pe-
rioden før 1. januar 2016 til personer, der har opbrugt retten til dagpen-
ge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er 
ydet med 50 pct. refusion. 
 
Det bemærkes, at tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden fra og 
med 1. januar 2016 registreres under gruppering 013, og ikke på en 
særskilt tilbagebetalingsgruppering. 

 
Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2: 
 

004 Berigtigelser 
 
 
               006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkeds-

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

under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion, 
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 transportud-

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

 
010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion 

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

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

 
012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 30 pct. refu-
sion fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 
013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion 

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

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

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 
med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser 
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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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REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 
 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalidering, 
ressourceforløb, jobafklaringsforløb ledighedsydelse, samt løntilskud og fleksløntilskud 
til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 4, 6, 7, 8, 
11 og 14, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
5.58.80 Revalidering 
Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter-
ne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatser-
ne 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.  
 
Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 
under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbeta-
lingsgruppering. 
 
På denne funktion registreres desuden udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgø-
relse for revalidender samt udgifter til hjælpemidler i ustøttet beskæftigelse, jf. kapitel 
14 og 15 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Endvidere registreres på denne funktion lønudgifter til personer i fleksjob på revalide-
ringsinstitutioner, jf. § 71, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet 
til disse personer i fleksjob efter § 71, stk. 2-4, som registreres på funktion 5.58.81, 
indtægtsføres på nærværende funktion.  
 
Tilsvarende registreres på denne funktion lønudgifter til personer i løntilskudsstillinger i 
målgruppen § 2, nr. 6 og 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-
job) på revalideringsinstitutioner, jf. § 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntil-
skuddet til disse personer efter § 63, jf. § 64, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærværende funktion. 
 
Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp og engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv 
socialpolitik til personer under forrevalidering registreres særskilt på gruppering 011, 
funktion 5.57.73.  
 
Registrering af udgifterne og den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med 
revalidering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. tidligere § 119, 
stk. 1, nu § 118, og uddannelsesaktiviteter efter § 12, jf. § 100, stk. 2, i lov om aktiv 
socialpolitik, registreres fra 1. januar 2011 på funktion 5.68.90. 
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87 
registreres på funktion 5.38.58, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og 
samværstilbud efter § 88 registreres på funktion 5.38.59. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til integrationsydelse under revalidering registre-
res på funktion 5.46.61. 
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På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
 
  
 003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion  

Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejds-
pladsindretning) efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Det bemærkes, at udgifter til undervisningsmaterialer efter §§ 76-77 re-
gistreres på funktion 5.68.90, grp. 006 Øvrige driftsudgifter for revali-
dender/forrevalidender. 
 
Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter, jf. § 120 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

 004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (§ 71, stk. 1 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

 
Her registreres lønudgifter til personer i fleksjob på revalideringsinstitu-
tioner, jf. § 71, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntil-
skuddet til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner efter § 71, 
stk. 2-4, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærvæ-
rende gruppering. 
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 005 Løn til personer i personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, 

nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 
på revalideringsinstitutioner (§ 57 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats) 
Her registreres lønudgifter til personer i personer i løntilskudsstillinger i 
målgruppen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner, jf. § 57 i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til personer i løntilskudsstillin-
ger i målgruppen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner efter § 63, jf. § 
64, stk. 5, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nær-
værende funktion. 

 
  

 
  008  Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse 

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

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løn-
tilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 65 
pct. statsrefusion til revalidender, som er under optræning eller uddan-
nelse på det almindelige arbejdsmarked jf. lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats § 51 og § 64, stk. 4. 

 
Endvidere konteres afløbstilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 op 
til niveauet for revalideringsydelsen for revalidender i praktik, elever og 
lærlinge her, jf. lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2. 
 
Det bemærkes, at løntilskud vedr. revalidender vedr. perioden fra og 
med 1. januar 2016 registreres på gruppering 017 på denne funktion. 
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013  Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats  
 
Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Det bemærkes, at udgifter til undervis-
ningsmaterialer og hjælpemidler efter §§ 76-77 registreres på hhv. 
funktion 5.68.90 gruppering 006 og funktion 5.58.80 gruppering 003. 
 
Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

 014  Revalideringsydelse 
Her registreres udgifter til revalideringsydelse, jf. aktivlovens § 52, hvor 
revalidenden deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse som den halve re-
valideringsydelse til revalidender under 25 år. Endvidere registreres her 
udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender under 25 år, som får 
den halve revalideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. § 
52, stk. 3. 
 

 015  Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 
Her registreres udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til bolig pga. 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender og forrevali-
dender, der modtager den halve revalideringsydelse efter § 64 og § 64 
a i lov om aktiv socialpolitik. 
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 016  Tilskud til selvstændig virksomhed 

Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der ønsker 
at etablere selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpoli-
tik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revalidender, efter 
§ 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. 
 

 
 017  Løntilskud vedr. revalidender 

Her registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats som er under optræning eller uddannelse på det 
almindelige arbejdsmarked, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 
51 og § 64, stk. 4. 
 
Det bemærkes, at løntilskud vedr. revalidender vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2016 (før refusionsomlægningen) registreres på gruppering 008 
under denne funktion. 

 

   091  Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt 
med 50 pct. refusion 

 Her registreres tilbagebetalinger af revalideringsydelse med 50 pct. i 
statsrefusion, hjælp i forbindelse med virksomhedsrevalidering ydet 
med 50 pct. statsrefusion, jf. §§ 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, 
samt hjælp i forbindelse med virksomhedspraktik efter kapitel 11 og 
løntilskud efter kapitel 12, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 
 
Her registreres endelig tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af 
selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik med 50 
pct. statsrefusion. 

 
   092  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65 og §§ 93-

94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats). 

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp i forbindelse med virksom-
hedspraktik efter kapitel 11 og løntilskud efter kapitel 12, jf. § 111 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

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

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

Her registreres tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af selvstændig 
virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres 
tilbagebetalinger at lån ydet i henhold til bistandslovens § 43, stk. 8 og 
9 (før 1. januar 1998 § 43, stk. 9 og 10) 094 Tilbagebetaling af hjælp 
ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistands-
lovens § 43, stk. 8 og 9). 
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094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 
2016 med 30 pct. refusion 
Her registreres tilbagebetalinger af revalideringsydelser vedr. perioden 
før 1. januar 2016 med 30 pct. i statsrefusion. 
 
Det bemærkes, at tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden 
fra og med 1. januar 2016 registreres under gruppering 014, og ikke på 
en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 

 
   

 
På funktion 5.58.80 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriserede grupperinger: 
   
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 003 og 

013 samt afløbsudgifter med 50 pct., minus 091 og 093 
  003 Berigtigelser  
  004 Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelse 

med 65 pct. refusion på gruppering 008, minus 092   
  009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion, minus 094 
  010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion 
    Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 80 pct. 

refusion i de første 4 uger med ydelser. 
  011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion 
    Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 40 pct. 

refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 
  012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion 
    Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 30 pct. 

refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 
  013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion 
    Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 20 pct. 

refusion fra den 53. uge med ydelser. 
  014 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalide-

ring med 80 pct. refusion 
    Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og 

forrevalidering på grp. 015 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med 
ydelser. 

  015 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalide-
ring med 40 pct. refusion 

    Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og 
forrevalidering på grp. 015 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. 
uge med ydelser. 

  016 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalide-
ring med 30 pct. refusion 

    Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og 
forrevalidering på grp. 015 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. 
uge med ydelser. 
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  017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalide-

ring med 20 pct. refusion 
    Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og 

forrevalidering på grp. 015 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med 
ydelser. 

  018 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 80 pct. refusi-
on 

    Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 
016 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser. 

  019 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 40 pct. refusi-
on 

    Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 
016 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

  020 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 30 pct. refusi-
on 

    Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 
016 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 

  021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusi-
on 

    Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 
016 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 

  022 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct. refusion 
    Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidender på grp. 017 

med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser. 
  023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion 
    Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidender på grp. 017 

med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 
  024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion 
    Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidender på grp. 017 

med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 
  025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion 
    Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidender på grp. 017 

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

 
5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstil-
linger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tid-
ligere skånejob)  
 
På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i 
arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6 
og 8, ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob og job til handi-
cappede). 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for fleksløntilskud, til-
skud til selvstændig virksomhed og løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe 
§ 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 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. 
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Ikke alle udgifter til fleksløntilskud og tilskud til selvstændig virksomhed er omfattet af 
refusionsomlægningen. Udgifter til personer visiteret til fleksjobordningen før 01-01-
2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er 
visiteret til fleksjobordningen i perioden 01-01-2013 til 01-07-2014, udelukkende er om-
fattet af refusionsomlægningen såfremt, de (jf. § 30, stk. 3, i Lov om kommunernes 
finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og 
arbejdsløshedskasserne):  
 

1.   bliver ansat i et fleksjob efter 01-07-2014  
2.   bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 01-07-2014  
3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed  

Udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 01-07-2014, er omfattet af refu-
sionsomlægningen. Alle udgifter vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 til løntilskud 
vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats er ligeledes omfattet af refusionsomlægningen 
 
Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 
2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, såfremt kommunen 
har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjob-
ordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende 
igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen. 
 
I konteringen af udgifterne til og tilbagebetalingerne af fleksløntilskud og tilskud til selv-
stændigt erhvervsdrivende er det afgørende, om de afholdte udgifter er omfattet af re-
fusionsomlægningen. I vejledningsteksten under grupperingerne til registrering af fleks-
løntilskud og tilskud til selvstændig virksomhed, fremgår det om grupperingen er til re-
gistrering af udgifter omfattet af refusionsreglerne før eller efter refusionsomlægningen. 
 
Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til 
personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, ifølge lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) registreres under de kommunale virksomhe-
der, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsfø-
res endvidere løntilskuddet. 
 
Der er på funktion 5.58.81 autoriserede driftsgrupperinger, som er gennemgået i det 
følgende. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

 008  Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgrup-
pen § 2, nr. 6, ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidli-
gere skånejob) med 50 pct. refusion (jf. § 63 og § 64, stk. 6, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

Her registreres udgifter til løntilskud til personer i målgruppen § 2, nr. 6, 
ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der modtager social pen-
sion, og som er ansat i en løntilskudsstilling (tidligere skånejob), hvortil 
staten yder 50 pct. refusion, jf. § 51 og §§ 63 og 64, stk. 6.  
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Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, der modta-
ger social pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 454 af 10. juni 
1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen indtil op-
hør af stillingen, jf. § 114 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. i 
statsrefusion til udgifterne. 

 
009  Afløb af løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillin-

ger i målgruppe § 2, nr. 8, med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (§ 63 og § 64, stk. 7, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats). 

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løntil-
skud til handicappede personer, jf. § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse. Løn-
tilskuddet opgøres efter § 63, jf. § 64, stk. 7. 
 
Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedr. personer med handicap, 
som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse vedr. perioden fra og 
med 1. januar 2016 registreres på gruppering 115. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til løntilskuddet. 
 

  012  Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillin-
ger i målgruppen § 2, nr. 6 (tidligere skånejob), og handicappede 
personer i målgruppe § 2, nr. 8, efter §§ 74, 76-77, 82 stk. 4, og 99 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Her registreres udgifter til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og 
hjælp til kortvarige kurser for personer, der er ansat i fleksjob eller som 
skal ansættes i fleksjob, når hjælpen har afgørende betydning for, at 
den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob, jf. § 74.  

 
Endvidere registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler) for 
personer i målgruppen efter § 2, nr. 6 (tidligere skånejob), samt udgifter 
efter § 99 ved ansættelse af personer i løntilskudsstillinger i målgrup-
pen § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-
job). 

 
Desuden registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler) for per-
soner med handicap efter § 2, nr. 8, som ikke er medlem af en arbejds-
løshedskasse, samt udgifter efter § 99 ved ansættelse af personer med 
handicap, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, i ustøttet 
beskæftigelse.  
 
Endelig registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, 
til personer i fleksjob, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion. 
 

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

 Her registreres alle udgifter til løntilskud til personer i fleksjob på den 
gamle fleksjobordning (§ 71 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 
Dvs. løntilskud til personer i fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013. 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.8 - side  10 

  
Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 
 

Desuden registreres udgifter vedrørende tilskud til lønnen til selvstæn-
digt erhvervsdrivende på den gamle fleksjobordning (§ 75 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats). 
 

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

   Her registreres indtægter vedrørende tilbagebetalinger på løntilskud fra 
gruppering 013.  

 
   Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusi-

onsomlægningen registreres indtægter fra tilbagebetaling under den re-
levante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalings-
gruppering. 
 

  094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstil-
linger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats (tidligere skånejob) (§ 111 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats) 

   Her registreres indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i
  løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats (tidligere skånejob). Indtægterne vedrører betalinger på 
løntilskud fra gruppering 008. 

 
  095  Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede perso-

ner i målgruppe § 2, nr. 8, ydet med 50 pct. refusion jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 111 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats) 

Her registreres indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. perioden før 
1. januar 2016 til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 8, 
jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats handicappede med 50 pct. i 
statsrefusion. Indtægterne vedrører betalinger på løntilskud fra gruppe-
ring 5.58.81 gruppering 009. 
 
Det bemærkes, at tilbagebetalig af løntilskud vedr. perioden fra og med 
1. januar 2016 registreres under gruppering 115, og ikke på en særskilt 
tilbagebetalingsgruppering. 
 

   

 
  098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer i fleksjob 

og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, og han-
dicappede personer, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats.  

Det er tilbagebetalinger vedr. gruppering 012 Driftsudgifter til personer i 
fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, (tidlige-
re skånejob), samt handicappede personer i målgruppen § 2, nr. 8. Det 
drejer sig primært om uretmæssigt modtagne driftsudgifter, der tilbage-
betales til kommunen.  
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  111   Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

Her registreres fra 1. januar 2013 udgifter til fleksløntilskud til personer 
med 65 pct. refusion (jf. § 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 
Dvs. udgifter til fleksløntilskud som vedrør personer visiteret til fleksjob-
ordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mellem 1. januar 2013 og 
30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye refusionsregler jf. § 30, 
stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydel-
ser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-
kasserne (refusionsomlægningen). 
  
Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen 
før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlæg-
ningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at 
borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkom-
mende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver 
visiteret ind i fleksjobordningen. 
 
Udgifter omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansie-
ring af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling 
Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen) registre-
res på gruppering 116.  
 

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

Her registreres udgifter til tilskud med 65 pct. refusion til selvstændigt 
erhvervsdrivende tilkendt fra 1. januar 2013, som på grund af varige 
begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde be-
skæftigelsen i den selvstændige virksomhed (jf. § 70 g i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats). 

Her registreres således udgifter til tilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende, som vedrør personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 
2013 eller i perioden mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke 
er overgået til de nye refusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kom-
munernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommu-
nerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsom-
lægningen).  

Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen 
før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlæg-
ningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at 
borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkom-
mende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver 
visiteret ind i fleksjobordningen. 
 
Udgifter omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansie-
ring af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling 
Danmark og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen) registre-
res på gruppering 117. 
 

 113  Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 
65 pct. refusion 

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt fleksløntilskud til personer i 
fleksjob med 65 pct., jf. § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. 
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 114   Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende ydet 
med 65 pct. refusion 

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt tilskud til selvstændigt er-
hvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats og § 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 22 af 17. januar 
2013 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejds-
evne. 

 

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

   Her registreres udgifter til løntilskud vedr. personer med handicap i 
målgruppen § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ik-
ke er medlem af en arbejdsløshedskasse.  
 

   Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedr. personer med handicap, 
som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, vedr. perioden før 1. 
januar 2016 (før refusionsomlægningen) registreres på gruppering 009. 

 
  116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om 

kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 
kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 
§ 30, stk. 2 og 3 

   Her registreres udgifter til fleksløntilskud (§ 70 f i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats) omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommuner-
nes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, 
udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. 

 
   Desuden registreres indtægter fra tilbagebetalinger.  
    
   Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen 

før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlæg-
ningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at 
borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkom-
mende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver 
visiteret ind i fleksjobordningen. 

 
   Det bemærkes, at udgifter til fleksløntilskud, som ikke er omfattet af § 

30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige 
ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløs-
hedskasserne, registreres på gruppering 111. 

 
  117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov 

om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt 
af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, 
jf. § 30, stk. 2 og 3 

   Her registreres udgifter til fleksløntilskud til selvstændige (§ 70 g i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats) omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov 
om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 
kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. 
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   Det bemærkes, at udgifterne til personer visiteret til fleksjobordningen 

før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlæg-
ningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at 
borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkom-
mende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver 
visiteret ind i fleksjobordningen.  

    
   Det bemærkes, at udgifter til fleksløntilskud til selvstændige, som ikke 

er omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af 
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark 
og arbejdsløshedskasserne, registreres på gruppering 112. 

 
  118 Fleksbidrag fra staten 
   Her registreres indtægter fra fleksbidrag fra staten omfattet af § 7 i lov 

om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 
kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. 

 
Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  003 Berigtigelser 

  005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 
012, minus grp. 94, 95 og 98) 

 

  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicap-
pede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 
65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114) 

 

  009 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 
2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 80 pct. refu-
sion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i 
målgruppen § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på grp. 
115 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser. 

 
  010 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 

2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 40 pct. refu-
sion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i 
målgruppen § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på grp. 
115 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 
  011 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 

2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 30 pct. refu-
sion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i 
målgruppen § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på grp. 
115 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 
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  012 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 

2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 20 pct. refu-
sion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i 
målgruppen § 2 nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på grp. 
115 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 

 
  013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 

pct. refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 
116 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.  

    
  014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 

pct. refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 
116 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

    
  015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 

pct. refusion  
Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 
116 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 

    
  016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 

pct. refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til personer i fleksjob på grp. 
116 med 20 pct. refusion fra den 53. med ydelser. 

 
  017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende på grp. 117 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.  

 
  018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende på grp. 117 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med 
ydelser. 

 
  019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. 

refusion  
Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende på grp. 117 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med 
ydelser. 

 
  020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdri-
vende på grp. 117 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser. 
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5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 
På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, 
der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter hhv. kapitel 12 a og 
12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det omfatter personer, der modtager res-
sourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, dvs. 
målgrupperne 11 og 14 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, førtidspensionister 
under 40 år, der er visiteret til ressourceforløb, og førtidspensionister over 40 år, der 
deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter-
ne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatser-
ne 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.  
 
Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 
under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbeta-
lingsgruppering. 
 
På funktionen registreres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløbsydelse til personer 
enten i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb efter kapitel 6 a og b i lov om aktiv so-
cialpolitik. Førtidspensionister under 40 år, der visiteres til et ressourceforløb, eller over 
40 år der deltager i aktive tilbud, skal dog fortsætte på førtidspension/skånejob, og ud-
gifter til førtidspension/skånejob skal ikke registreres her, selv om de deltager i ressour-
ceforløb/aktive tilbud. 
 
På funktionen registreres udgifterne til aktivering i tilbud efter kapitel 10-12 samt følge-
udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til personer i ressourceforløb eller 
jobafklaringsforløb, herunder også vedrørende førtidspensionister i ressourcefor-
løb/aktive tilbud efter kapitel 10-11 i lov 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. 
 
På funktionen registreres derfor også udgifter til løntilskud vedrørende målgruppe § 2, 
nr. 11 og 14. Også ved kommunale løntilskudsjobs til disse personer er det alene udgif-
ten til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften registreres under de 
kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor personerne er ansat; på 
de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet.    
 
Udgifter til mentorfunktionen i forbindelse med ressourceforløb eller jobafklaringsforløb 
registreres fra 2014 på denne funktion. 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen: 
    

   003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 
pct. refusion ressourceforløbsydelse  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, 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).  

   Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan 
nævnes AMU-kurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt 
korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Staten yder 
50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Grupperingen anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse efter 
"lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som til-
bud efter kap. 10 i LAB, jf. § 40, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskud-
dannelse kan gives som aktiveringstilbud efter LAB for personer, der 
har afsluttet det 3-årige integrationsprogram. Såfremt det skønnes, at 
personerne har behov for det, kan kommunen tilbyde undervisning i 
dansk eller i dansk samfundsforståelse/ medborgerskab. Kommunen 
kan tilrettelægge dette som en integreret del af et danskuddannelses-
forløb efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. 
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   Grupperingen anvendes endvidere til driftsudgifter, hvis danskuddan-

nelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt 
i § 40 i bekendtgørelsen (det kunne være efter de forberedende ud-
dannelser, der er omtalt i § 40, stk. 2). Eller jobcentret kan give tilbud 
om danskuddannelse som et hf-kursus, så det også er omfattet af BAB 
§ 40, stk. 2, om forberedende uddannelser. 

   Grupperingen anvendes kun til at afholde driftsudgifter for personer, 
der er i ressourceforløb. 

  004  Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 
50 pct. refusion ressourceforløbsydelse 

   Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-
cering efter § 32, stk. 1, 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 beskæftigelsesind-
sats). 

   Øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats kan bl.a. være særligt tilrettelagte projekter 
eller uddannelses- og vejledningsforløb, herunder med praktik i uddan-
nelsesforløbet og danskundervisning m.v. Som eksempler på uddan-
nelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet 
til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse 
af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig 
grunduddannelse (EGU). Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for un-
ge med særlige behov) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats registreres ikke på denne gruppering men på gruppering 
018 på funktion 5.68.98. 

   Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 
kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering af personer i ressourceforløb 
samt administration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

   Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Udgifter til undervisningsmaterialer skal registreres på 006. 

   Driftsudgifter til ressourceforløb og aktive tilbud til førtidspensionister 
registreres på 005. 

   Denne gruppering anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse, 
hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som 
ikke falder ind under § 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelses-
indsats. 

 005  Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejled-
ning og opkvalificering 50 pct. refusion/aktive tilbud 

   Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-
cering efter § 32, stk. 1, nr. 2, jf. § 32, stk. 2, i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats 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 opkvalifice-
ring 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 beskæftigelsesindsats. 
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   Øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats kan bl.a. være særligt tilrettelagte projekter 
eller uddannelses- og vejledningsforløb, herunder med praktik i uddan-
nelsesforløbet og danskundervisning m.v. Som eksempler på uddan-
nelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet 
til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse 
af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig 
grunduddannelse (EGU). Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for un-
ge med særlige behov) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats registreres ikke på denne gruppering men på gruppering 
018 på funktion 5.68.98. 

   Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 
kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering af personer i ressourceforløb 
samt administration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

   Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Udgifter til undervisningsmaterialer skal registreres på 006. 

   Grupperingen vedrører kun driftsudgifter til ressourceforløb og aktive 
tilbud til førtidspensionister. Driftsudgifter til ressourceforløb til perso-
ner, der modtager ressourceforløbsydelse, registreres på 003 eller 004. 

 

 006  Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbs-
ydelse  

    Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre ar-
bejdspladsindretninger efter §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats) til personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapi-
tel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (ressourceforløbsydel-
sesmodtagere og førtidspensionister under 40 år i ressourceforløb), og 
som er i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 

   Her registreres også udgifter til hjælpemidler til førtidspensionister over 
40 år i aktive tilbud efter kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats.  

   Ud over ovenfor nævnte hjælpemidler så kan personer, der modtager 
ressourceforløbsydelse, få støtte til særlige udgifter, der er en nødven-
dig følge af uddannelse eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, jf. § 76, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

    Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter. 

   Tilskud til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats til førtidspensionister i skånejob skal registreres på funktion 
5.58.81. gruppering 012 

   Tilskud til personlig assistance efter § 76, stk. 4, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats til personer, der modtager ressourceforløbsydelse, 
registreres på funktion 5.68.91. gruppering 007 Personlig assistance til 
handicappede i erhverv eller gruppering 008 Personlig assistance til 
handicappede under efter- og videreuddannelse. 
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 007  Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbs-

ydelse 

   Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
befordringsgodtgørelse efter § 82 til personer, der er visiteret til et res-
sourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Førtidspensionister kan ikke få befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

 008 Ressourceforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion 

   Grupperingen anvendes til afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til løntilskud efter § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 11 i § 2 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats). Løntilskud ydes i forbindelse med ansættelse 
hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder 50 pct. refusion af 
kommunens udgifter. 

     Udgifter til løntilskud til skånejob til førtidspensionister registreres fort-
sat på funktion 5.58.81. gruppering 008 Løntilskud til personer i løntil-
skudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats (tidligere skånejob). 

   Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer i ressourceforløb vedr. 
perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 105. 

 

 009  Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f  

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller til-
bud, ordinær uddannelse.  
 
Udgiften dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på 
en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent, 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct., jf. § 120, stk. 2. 
 
Udgifter til mentorfunktion efter LAB § 31 e, stk. 2, 2. punktum, konte-
res på gruppering 010.  
 
I 2013 konteres udgifter til mentorstøtte for personer i ressourceforløb 
på funktion 5.68.98. 

 

 010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. 
refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 
e, stk. 2, 2. punktum) 

 Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller til-
bud, ordinær uddannelse. 
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På denne gruppering registreres mentorudgifter tildelt efter LAB § 31 e, 
stk. 2, 2. punktum (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion 
for flere personer). 
 
Udgifterne dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller 
på en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct., jf. § 120, stk. 2. 
 
 
I 2013 konteres udgifter til mentorstøtte for personer i ressourceforløb 
på funktion 5.68.98.  

 

 011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb 

    Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere. Staten yder 
50 pct. refusion af kommunens udgifter. Førtidspensionister kan ikke få 
godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

 012  Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perio-
den før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, aktiv/passiv 

    Her registreres afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til 
personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som enten ikke er i tilbud eller 
som er i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering), 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder 30 pct. refusion af 
kommunens udgifter. 

   Udgifter til ressourceforløbsydelser til personer i jobafklaringsforløb, der 
er i tilbud i virksomhedspraktik eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordi-
nære uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal regi-
streres i gruppering 013. 

   Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafkla-
ringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
gruppering 104. 

 

 013  Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. 
refusion, aktiv 

    Her registreres afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til 
personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud i virksomheds-
praktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær ud-
dannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres 
endvidere afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til ressourceforløbsydelse til personer omfattet af integrationspro-
grammet efter kapitel 4 i integrationsloven, uanset, om personerne er 
passive eller i et aktivt tilbud.  
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   Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Afløb af udgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til ressourceforløbs-
ydelse til personer, der er i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejled-
ning og opkvalificering), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller 
som er passive, skal registreres på gruppering 012. 

   Afløb af udgifter til delvist raskmeldte under jobafklaringsforløb, jf. § 
103 b, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik registreres her.  

   Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafkla-
ringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
gruppering 104. 

 

 014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. 
refusion  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, 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).  

   Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan 
nævnes AMU-kurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt 
korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Staten yder 
50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Grupperingen anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse efter 
"lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som til-
bud efter kap. 10 i LAB, jf. § 40, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskud-
dannelse kan gives som aktiveringstilbud efter LAB for personer, der 
har afsluttet det 3-årige integrationsprogram. Såfremt det skønnes, at 
 personerne har behov for det, kan kommunen tilbyde undervisning i 
dansk eller i dansk samfundsforståelse/ medborgerskab. Kommunen 
kan tilrettelægge dette som en integreret del af et danskuddannelses-
forløb efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. 

   Grupperingen anvendes endvidere til driftsudgifter, hvis danskuddan-
nelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt 
i § 40 i bekendtgørelsen (det kunne være efter de forberedende ud-
dannelser, der er omtalt i § 40, stk. 2). Eller jobcentret kan give tilbud 
om danskuddannelse som et hf-kursus, så det også er omfattet af BAB 
§ 40, stk. 2, om forberedende uddannelser. 

   Grupperingen anvendes kun til at afholde driftsudgifter for personer, 
der er i jobafklaring. 

 

  015  Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalifice-
ring 50 pct. refusion 

   Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-
cering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der modtager ressourceforløbsydelse i et jobafklaringsforløb 
§ 69 j i lov om aktiv socialpolitik (målgruppe 14 i § 2 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats). 
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   Øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats kan bl.a. være særligt tilrettelagte projekter 
eller uddannelses- og vejledningsforløb, herunder med praktik i uddan-
nelsesforløbet og danskundervisning m.v. Som eksempler på uddan-
nelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet 
til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse 
af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig 
grunduddannelse (EGU). Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for un-
ge med særlige behov) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats registreres ikke på denne gruppering men på gruppering 
018 på funktion 5.68.98. 

   Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 
kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering af personer i jobafklaringsforløb 
samt administration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

   Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Udgifter til undervisningsmaterialer skal registreres på gruppering 016. 

   Denne gruppering anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse, 
hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som 
ikke falder ind under § 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelses-
indsats. 

 016  Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion  

    Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre ar-
bejdspladsindretninger efter §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats) til personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter 
kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og som er i tilbud 
efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

    Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter. 

 017  Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion 

   Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
befordringsgodtgørelse efter § 82 til personer, der er visiteret til et job-
afklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

 018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f  

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i jobafklaringsforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller 
tilbud, ordinær uddannelse.  
 
Udgiften dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på 
en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent, 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct., jf. § 120, stk. 2. 
 
Udgifter til mentorfunktion efter LAB § 31 e, stk. 2, 2. punktum, konte-
res på gruppering 010. 
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 019 Jobafklaringsforløb, mentor for flere personer med 50 pct. refusi-

on, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, 
stk. 2, 2. punktum) 

 Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i jobafklaringsforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller 
tilbud.  
 
På denne gruppering registreres mentorudgifter tildelt efter LAB § 31 e, 
stk. 2, 2. punktum, (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion 
for flere personer). 
 
Udgifterne dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller 
på en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct., jf. § 120, stk. 2. 
 
 

 020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere 
i et jobafklaringsforløb 

    Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafkla-
ringsforløb. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter.  

 

 091  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. 
perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 

    Her registreres indtægter vedr. perioden før 1. januar 2016 fra tilbage-
betaling efter § 69 i i lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgifter ef-
ter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til perso-
ner, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke er i tilbud, eller som er i tilbud 
efter § 32, stk.1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering) i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 

Det bemærkes, at tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse under res-
sourceforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres un-
der gruppering 103, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 

 

 092  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 50 pct. 
refusion   

   Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af ressourceforløb med 50 
pct. refusion efter § 69 i i lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgif-
ter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til 
personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud i virksomhedspraktik 
efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannel-
se), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.   
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 093  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 

vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 

    Her registreres indtægter vedr. perioden før 1. januar 2016 fra tilbage-
betaling efter § 69 i i lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgifter ef-
ter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til perso-
ner, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke er i tilbud, eller som er i tilbud 
efter § 32, stk.1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering), i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 

Det bemærkes, at tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse under job-
afklaringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 
under gruppering 104, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppe-
ring. 

 

 094  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 50 
pct. refusion   

   Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse i 
forbindelse med jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion efter § 69 i i 
lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 69 j i lov om ak-
tiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til 
et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, og som er i tilbud i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i 
tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats.   

 

 101 Jobafklaringsforløb, afløb af løntilskud med 50 pct. refusion 

   Grupperingen anvendes fra d.1. juli 2014 til 1. januar 2016 afløbsudgif-
ter til løntilskud efter § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 14 i § 2 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats). Løntilskud ydes i forbindelse med ansættelse 
hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder 50 pct. refusion af 
kommunens udgifter.  

   Det bemærkes, at løntilskud til personer i jobafklaringsforløb vedr. peri-
oden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 106. 

 

 102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger 
uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik 

   Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til res-
sourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb efter 52 uger reg-
net fra den første sygedag i det aktuelle sygefravær og ansættelsesfor-
hold, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 103 
b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik. 

   Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafkla-
ringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
gruppering 104. 
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 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 
    Her registreres forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpoli-

tik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressour-
ceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 

 
 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 
    Her registreres forsørgelsesudgifter efter § 69 j i lov om aktiv socialpoli-

tik til ressourceforløbsydelse til personer, der er overgået til et jobafkla-
ringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
Det bemærkes, at udgifter til ressourceforløbsydelse til personer i job-
afklaringsforløb vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlæg-
ningen) registreres på afløbsgrupperinger under denne funktion. 

 
 105 Løntilskud under ressourceforløb 
    Grupperingen anvendes til udgifter til løntilskud efter § 51 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er visiteret til et ressource-
forløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (mål-
gruppe i § 2 nr. 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Løntilskud 
ydes i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejds-
giver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

 
    Udgifter til løntilskud til skånejob til førtidspensionister registreres fort-

sat på funktion 5.58.81. gruppering 008 Løntilskud til personer i løntil-
skudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats (tidligere skånejob). 
 
Det bemærkes, at udgifter til løntilskud til personer i ressourceforløb 
vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registre-
res på en afløbsgruppering under denne funktion. 
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 106 Løntilskud under jobafklaringsforløb 
   Grupperingen anvendes til udgifter til løntilskud efter § 51 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der har ret til et jobafklarings-
forløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (mål-
gruppe i § 2 nr. 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Løntilskud 
ydes i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejds-
giver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

Det bemærkes, at udgifter til løntilskud til personer i jobafklaringsforløb 
vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registre-
res på en afløbsgruppering under denne funktion. 

 

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
 001  Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 

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

 002  Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 
014-020) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) minus grp. 092 og 094 

 003  Berigtigelser 

 004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 
80 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i res-
sourceforløb på grp.103 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med 
ydelser. 

 
 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 

40 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i res-
sourceforløb på grp. 103 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge 
med ydelser. 

 
 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 

30 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i res-
sourceforløb på grp. 103 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. 
uge med ydelser. 

 
 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 

20 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i res-
sourceforløb på grp. 103 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med 
ydelser. 

 
 008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 

med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobaf-
klaringsforløb på grp.104 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med 
ydelser. 
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 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 
med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobaf-
klaringsforløb på grp. 104 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. 
uge med ydelser. 

 
 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 

med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobaf-
klaringsforløb på grp. 104 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. 
uge med ydelser. 

 
 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 

med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobaf-
klaringsforløb på grp. 104 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med 
ydelser. 

 
 012 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i ressourceforløb på grp.105 med 80 pct. refusion i de første 4 
uger med ydelser. 

 
 013 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i ressourceforløb på grp.105 med 40 pct. refusion fra den 5. til 
den 26. uge med ydelser. 

 
 014 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i ressourceforløb på grp.105 med 30 pct. refusion fra den 27. til 
den 52. uge med ydelser. 

 
 015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i ressourceforløb på grp.105 med 20 pct. refusion fra den 53. 
uge med ydelser. 

 
 016 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 80 pct. refu-

sion 
Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i jobafklaringsforløb på grp.106 med 80 pct. refusion i de første 
4 uger med ydelser. 

 
 017 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 40 pct. refu-

sion 
Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i jobafklaringsforløb på grp.106 med 40 pct. refusion fra den 5. 
til den 26. uge med ydelser. 
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 018 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 30 pct. refu-
sion 
Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i jobafklaringsforløb på grp.106 med 30 pct. refusion fra den 27. 
til den 52. uge med ydelser 

 
 019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refu-

sion 
Her registreres refusion af løntilskud til modtagere af ressourceforløbs-
ydelse i jobafklaringsforløb på grp.106 med 20 pct. refusion fra den 53. 
uge med ydelser 

 

5.58.83 Ledighedsydelse 
På funktionen registreres udgifter til ledighedsydelse jf. Kapitel 7 i lov om aktiv socialpo-
litik. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for ledighedsydelse 
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. 
 
Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til 
ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordningen før 01-01-2013 er ikke omfat-
tet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til fleksjob-
ordningen i perioden 01-01-2013 til 01-07-2014, udelukkende er omfattet af de nye 
refusionsregler såfremt, de (jf. § 30, stk. 3, i Lov om kommunernes finansiering af visse 
offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskas-
serne):  
 

1.   bliver ansat i et fleksjob efter 01-07-2014  
2.   bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 01-07-2014  
3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed  

Udgifter til ledighedsydelse til personer, som er visiteret til fleksjobordningen efter 01-
07-2014, er omfattet af de nye refusionsregler.  
 
Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordnin-
gen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af refusionsomlægningen, så-
fremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er om-
fattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og 
efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen. 
 
I konteringen af udgifterne til og tilbagebetalingerne af ledighedsydelse er det afgøren-
de, om de afholdte udgifter er omfattet af refusionsomlægningen. I vejledningsteksten 
under grupperingerne til registrering af ledighedsydelse, fremgår det om grupperingen 
er til registrering af udgifter omfattet af refusionsreglerne før eller efter refusionsomlæg-
ningen. 
Der er på funktion 5.58.83 autoriserede driftsgrupperinger, som er gennemgået i det 
følgende.  
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 001  Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finan-

siering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbe-
taling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 

   Her registreres udgifter til ledighedsydelse omfattet af § 30, stk. 2 og 3, 
i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt 
af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.  

 
   Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til 

fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af 
refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet af-
gørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, 
fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgen-
de igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.  

 
   Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse, som ikke er omfattet af § 

30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige 
ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og arbejdsløs-
hedskasserne, registreres på gruppering 004-008. 

 
 002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats 
   Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats til ledighedsydelsesmodtagere  
 

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

 
 003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats 
Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdspladsredskaber og ar-
bejdspladsindretning) efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats til ledighedsydelsesmodtagere. Det bemærkes, at udgifter til 
undervisningsmaterialer efter §§ 76-77 registreres på funktion 5.68.90 
gruppering 009. 
 
Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
 004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104 stk. 1 i lov om 

aktiv socialpolitik) 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret 
til fleksjob, når kommunen mister statsrefusionen pga., at personerne 
har modtaget kontant- og/eller ledighedsydelse i en periode på 18 må-
neder inden for 24 måneder efter visitation til fleksjob, jf. § 100, stk. 1, § 
104, stk. 1 og § 104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Her registreres således udgifter til ledighedsydelse som vedrør perso-
ner visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mel-
lem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye re-
fusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af 
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark 
og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen). 
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Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til 
fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af 
refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet af-
gørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, 
fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgen-
de igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen. 

 
 005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion 

efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik  
Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 30 pct. 
statsrefusion til personer, der er ansat i fleksjob og som holder ferie, til 
personer, der modtager ledighedsydelse og holder ferie, og til perso-
ner, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet be-
skæftigelse og som holder ferie, jf. aktivlovens §§ 74 e og 74 h. 

 
Her registreres således udgifter til ledighedsydelse som vedrør perso-
ner visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mel-
lem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye re-
fusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af 
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark 
og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen). 
 
Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til 
fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af 
refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet af-
gørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, 
fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgen-
de igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.  

 
 006  Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. 

refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik  
   Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. statsrefusion til 

personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet 
beskæftigelse, og som ved efterfølgende ledighed, herunder ved mid-
lertidige afbrydelser af arbejdet, har ret til ledighedsydelse, jf. aktivlo-
vens § 74 f, stk. 1-3.  

Her registreres således udgifter til ledighedsydelse som vedrør perso-
ner visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mel-
lem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye re-
fusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af 
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark 
og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen). 
 

   Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til 
fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af 
refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet af-
gørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, 
fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgen-
de igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen. 

   Endvidere registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. statsrefu-
sion til personer, der er visiteret til et fleksjob, og som venter på et 
fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 1.  
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   Derudover registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. statsre-

fusion til personer, som har ret til ledighedsydelse og bliver ledige efter 
at have været ansat i fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 2. Endvidere 
registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, som bliver ledige ef-
ter at have været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 
måneder, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 3. Desuden registreres udgifter til 
ledighedsydelse til personer, der er berettiget til ledighedsydelse, og 
som bliver ledige ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan 
tilregnes den pågældende, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 4. 

Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse under sygdom og bar-
sel med 30 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 
4. Det gælder både udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel 
til personer i visitationsperioden før første fleksjob, til personer, der har 
været ansat i fleksjob, og til personer, der er overgået fra ledigheds-
ydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse. 

 
 007   Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion 

efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion jf. § 
104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik, under tilbud efter kapitel 10, jf. § 
32, stk. 1, nr. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 
Her registreres således udgifter til ledighedsydelse som vedrør perso-
ner visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mel-
lem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye re-
fusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af 
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark 
og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen). 
 
Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til 
fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af 
refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet af-
gørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, 
fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgen-
de igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.  

 
 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion 

efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 50 pct. refusion jf. § 
104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik, under tilbud efter kapitel 11, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
Her registreres således udgifter til ledighedsydelse som vedrør perso-
ner visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 eller i perioden mel-
lem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke er overgået til de nye re-
fusionsregler jf. § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af 
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark 
og arbejdsløshedskasserne (refusionsomlægningen). 
 

   Det bemærkes, at udgifterne til ledighedsydelse til personer visiteret til 
fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af 
refusionsomlægningen, såfremt kommunen har vurderet og truffet af-
gørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, 
fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgen-
de igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen. 
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 090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 

ydelse udbetalt med 65 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2) 
Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusi-
onsomlægningen registreres indtægter for tilbagebetaling under den re-
levante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgrup-
pering. 

 
 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 

50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 f) 
Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusi-
onsomlægningen registreres indtægter for tilbagebetaling under den re-
levante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgrup-
pering. 

 
 092  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 

ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§§ 74 a, 74 f og 74 h) 
Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusi-
onsomlægningen registreres indtægter for tilbagebetaling under den re-
levante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgrup-
pering. 

 
 093  Indtægter fra tilbagebetaling af befordringsgodtgørelse og udgif-

ter til hjælpemidler til personer på ledighedsydelse 
Her registreres indtægter fra tilbagebetalt befordringsgodtgørelse og 
udgifter til hjælpemidler til personer på ledighedsydelse. Det er tilbage-
betalinger vedr. hhv. gruppering 002 (§ 82 i lov om aktiv beskæftigel-
sesindsats) og 003 (§§ 76-77 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats). 

 
 094  Indtægter fra tilbagebetalinger af ledighedsydelse og særlig ydel-

se, ikke-refusionsberettiget (tilbagebetalinger vedr. grp. 004)  
Her registreres indtægter fra tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 
ydelse, ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. gruppe-
ring 004 (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2, og § 104 a i lov om aktiv social-
politik). 
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 095  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 

ydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov 
om en aktiv socialpolitik 

   Her registreres indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og 
særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2. Det 
drejer sig om tilbagebetalinger vedr. gruppering 005-007. 
 
Det bemærkes, at for ydelser omfattet af refusionsreglerne efter refusi-
onsomlægningen registreres indtægter for tilbagebetaling under den re-
levante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgrup-
pering. 

 
Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  001  Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, 

minus grp. 91 og 93) 
 
  002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 

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

 
  003 Berigtigelser 
    
  004 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 

pct. refusion (grp. 092) 
 
  005 Refusion af indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse med 65 

pct. refusion (grp. 90) 
 
  006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion  

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 80 pct. re-
fusion i de første 4 uger med ydelser 

 
  007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 40 pct. re-
fusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser 

  
  008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 30 pct. re-
fusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 
  009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion  

Her registreres refusion af ledighedsydelse på grp. 001 med 20 pct. re-
fusion fra den 53. uge med ydelser 
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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 kom-
munens seniorjobs på 110.000 kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson. Kommunen udbe-
taler 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 beskæfti-
gelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordring og hjælpe-
midler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.. Funktionen omfatter des-
uden lønudgifter ved løntilskudsjob til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i 
kommunale virksomheder. Fra 2015 omfatter funktionen endvidere udgifter og indtæg-
ter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation. 

 
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 funk-
tion 5.68.91. 

 
Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomhe-
der 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.  
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  004  Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger 

for forsikrede og ikke-forsikrede personer 

    Her registreres jobcentrets driftsudgifter til initiativer vedr. større virk-
somhedslukninger, 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 afskedige-
de, informations- og vejledningsmøder, individuelle samtaler og udsta-
tionering af medarbejdere på indsatskontor på den pågældende virk-
somhed, som staten kan yde tilskud til. Kravene, til hvornår der forelig-
ger større afskedigelser er i en forsøgsperiode fra 8. april 2009 til 31. 
december 2015 ændret, jf. bekendtgørelse om forsøg på beskæftigel-
ses-og sygedagpengeområdet. 

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

Udgifter i forbindelse med alt anden administration af jobcentrene, her-
under 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 beskæfti-
gelsesindsats, så personer med nedsat arbejdsevne kan opnå eller 
fastholde ansættelse uden løntilskud, eller drive selvstændig virksom-
hed. 
 
Endelig registreres her udgiften efter § 100 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre ar-
bejdspladsindretning 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 uddannelseshjælps-
modtagere m.fl med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. 
(lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55) 

Her registreres lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere, selvforsørgende og integrationsydelsesmodtagere, 
der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, i kommunale virksom-
heder m.v., jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55. På denne 
gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksom-
heder, 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 afløbsgruppering 011.  
 
Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommu-
nale virksomheder ifølge integrationslovens § 23c skal konteres sam-
men med kommunernes øvrige lønudgifter.  

 

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

    Her registreres jobcentrenes udgifter til befordringsgodtgørelse til ar-
bejdssøgende i forbindelse med jobsøgning, til informationsaktiviteter 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.8 - side  14 

  
Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 
 

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 

8.50.50 Kassekreditter og byggelån 
Denne funktion anvendes, når der med et pengeinstitut er truffet aftale om benyttelse af 
kassekreditter og byggelån. 
 
Det bemærkes, at forbigående overtræk på check-, folio- eller kontokurant-konti forbli-
ver på funktion 8.22.05. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved direkte indsætning af midler eller ved over-
førsel fra andre bankkonti samt ved den endelige prioritering til afløsning af byggelånet. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved træk på kontoen, herunder renter og provisi-
on. 
 
På funktionen registreres endvidere kreditbevægelser ved udstedelse af certifikater til 
den udstedte kurs, mens debetbevægelserne ved indløsning sker til kurs 100. Ligele-
des skal låneprovenuet ved REPO-forretninger uanset løbetiden krediteres på denne 
funktion. 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 

8.51.52 Anden gæld 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten. 
Der er tale om statens andel af beboerindskudslån, statens andel af efterlevelseshjælp 
ydet som lån samt statens andel af frigørelsesafgift. 
 
Det drejer sig om sygedagpenge og dagpenge vedrørende graviditet, barsel og adopti-
on samt godtgørelse i forbindelse med IGU-forløb, hvortil staten yder 100 pct. refusion. 
Endvidere drejer det sig om ATP-bidrag, hvortil staten yder 100 pct. refusion.  
 
Der er til registrering af de sociale pensioner m.v. autoriseret følgende grupperinger: 
    
  012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til løn-

modtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 55) 
  013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt 
   
  090 Refusion af offentlige pensioner 
   
  095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser 
  096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrati-

onsgrunduddannelse § 10 
  097 Refusion af ATP-bidrag 
  100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp  
  101 ATP-bidrag sygedagpenge 
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  105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen  

110 Betalinger vedrørende pas 
  111 Betalinger vedrørende kørekort 
  114 Dagpenge til EØS-borgere 
  115 Gebyr vedrørende grundvandskortlægning 
  116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 
  117 ATP-bidrag til fleksjobansatte 
  118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i ressourceforløb 
  119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 
  120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integra-

tionsgrunduddannelse § 10 
 
 
Det bemærkes, at der vedrørende gruppering 013 Afløb af sygedagpenge vedr. perio-
den før 28. december 2015 i øvrigt bør foretages en særskilt registrering (undergruppe-
ring) af forskudsvis udlagte sygedagpenge. Den særskilte registrering foretages af hen-
syn til opgørelse og afstemning af udlæg. 
 
På gruppering 096 konteres kommunernes refusion af udlæg vedrørende godtgørelse 
for deltagelse i IGU-skoleforløb – herunder befordringsgodtgørelse, jf. lov om integrati-
onsgrunduddannelse § 10. 
 
På gruppering 110, Betalinger vedrørende pas, og gruppering 111, Betaling vedrørende 
kørekort, angives borgerens betaling for udstedelse af pas eller kørekort som en kredit-
postering idet dette er at betragte som en kortfristet gæld til staten. Ved overførsel af 
betalinger til Rigspolitiet debiteres beløbet den respektive gruppering. Begge registre-
ringer har modpost på funktion 8.22.01 Kontante beholdninger eller funktion 8.22.05 
Indskud i pengeinstitutter m.v.. 
 
Samtlige beløb registreres under dranst 5 på hovedart 8. For ydelser, hvor staten yder 
100 pct. refusion, registreres refusionen på art 8.6 Statstilskud, hvorimod udbetalinger 
registreres direkte på hovedart 8 eller på en frivillig art herunder. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til personlige tillæg til pensionen (personlige tillæg, 
helbredstillæg mv.) samt refusion heraf registreres på funktion 5.48.67. 
 
På gruppering 114 konteres udbetalinger af dagpenge til EØS-borgere, jf. forordning 
(EØF) 1408/71.  
 
På gruppering 115 konteres den statslige andel af gebyrer vedrørende grundvandskort-
lægning. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling eller afregning. Registrering af 
kreditbevægelser sker i forbindelse med registrering af statens andel af beboerind-
skudslån og henstand med frigørelsesafgift samt ved indbetalinger, herunder modtagne 
refusionsbeløb. 
 

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 

8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende kirkelige skatter og afgifter. 
 
Registreringen foretages under dranst 5 på følgende, autoriserede grupperinger 
  001 Forskudsbeløb af kirkeskat 
  002 Afregning af forskelsbeløb 
  006 Fællesfonden 
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  011 Afregning af kirkeskat med andre kommuner 
  012 Efterbetaling og bøder 
  013 Landskirkeskat 
  014 Lokale kirkelige kasser 
 
Registrering af debetbevægelser sker, når beløb udbetales til de kirkelige myndigheder 
og ved afregning af skyldigt mellemværende med Skatteministeriet i forbindelse med 
maj afregningen. 
 
Registrering af kreditbevægelser omfatter kirkelige skatter og afgifter, der modtages fra 
Skatteministeriet, tilskud fra præsteembedernes fællesfond samt bøder, efterbetalinger 
m.v. 
 

8.52.54 Andre kommuner og regioner 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld til andre kommuner og regioner. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling. Registrering af kreditbevægelser 
sker i forbindelse med registrering af udgifterne på de forskellige driftskonti m.v. 
 
Der er autoriseret to grupperinger som følge af delingsaftalen:  
  001 Kontant kompensation til andre kommuner som følge af delingsaftalen 
  002 Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen 
 

8.52.55 Skyldige feriepenge 
På denne funktion kan registreres forskydninger i skyldige feriepenge. Alternativt kan 
forskydningen registreres direkte på 9.52.55 med modpost på 9.75.99 Balancekonto.  
 

8.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
 
8.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
På disse funktioner registreres forskydninger i gæld til borgere og leverandører. For-
skydninger i gæld, som afvikles via edb-remitteringssystemer, kan registreres på funkti-
on 8.52.56. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling. Registrering af kreditbevægelser 
sker i forbindelse med registrering af udgifterne på de forskellige driftskonti m.v. 
 

8.52.58 Edb fejlopsamlingskonto 
Denne funktion anvendes ved edb-regnskabssystemer til registrering af posteringer, der 
ikke kan accepteres af de logiske bogføringskontroller. 
 
Registrering af bevægelser via edb-systemet sker automatisk, mens rettelser af fejl i 
almindelighed må foretages manuelt, når årsagen til fejlen er fundet. 
 
Alle fejl skal være fundet og omposteret inden regnskabsafslutningen. 
 

8.52.59 Mellemregningskonto 
På denne funktion registreres forskydninger i mellemregningsforhold med borgere, in-
terne mellemregninger samt indeholdt A-skat m.v. og registreret moms. 
 
Det bemærkes, at der på funktion 8.52.59 skal oprettes en konto for hver enkelt moms-
registrering. Kontoen skal være specificeret således: 
  xx Indgående moms 
  xx Udgående moms 
  xx Afregning af moms 
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9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 
 

9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og 
regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse 
nr. 1513 af 9. december 2016) 

Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner 

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, og § 3 i lov nr. 497 af 7. juni 2006 om konkurrencemæssig 

ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne 

leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. og § 3 i lov om frikommuner m.v., 

jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013, fastsættes: 

Kapitel 1 

Opgørelse af beløb til refusion 

§ 1. De beløb, der refunderes af refusionsordningen, omfatter momsbetalinger fra kom-

muner og regioner i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser, der bogføres på ho-

vedkontiene 0-6 i budget- og regnskabssystemet for kommuner og på hovedkontiene 0-4 i 

budget- og regnskabssystemet for regioner, bortset fra momsbetalinger, der kan fradrages 

som indgående moms i et momsregnskab. Derudover refunderes visse udgifter til lønsums-

afgift, som indirekte betales af kommuner og regioner. 

Stk. 2. Beløbene efter stk. 1 bestemmes som summen af følgende udgifter til moms og 

lønsumsafgift: 

1) Alle udgifter til moms, der vedrører udgifter, som regnskabsmæssigt, efter de af Øko-

nomi- og Indenrigsministeriet autoriserede konteringsregler, registreres på artskontiene: 

a) Hovedart 2 Varekøb, ekskl. art 2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms). 

b) 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser. 

c) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 

2) Visse udgifter til moms og lønsumsafgift, som indirekte betales af kommuner og regi-

oner via betalings- og tilskudsordninger. De beløb, der indgår i refusionsordningen, be-
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regnes som kommunens eller regionens andel af det bogførte beløb multipliceret med de 

i bilag 1 anførte momsandels- og lønsumsandelsprocenter og den gældende momssats, 

divideret med summen af momssatsen og 100, jf. bilag 1. Betalings- og tilskudsordnin-

ger, som ifølge de af Økonomi- og Indenrigsministeriet autoriserede konteringsregler re-

gistreres på andre funktioner, indgår ikke i opgørelsen af beløb til refusion. 

Stk. 3. Opgørelsen omfatter ikke udgifter afholdt på hovedkonto 1 Forsyningsvirksomhe-

der i budget- og regnskabssystemet for kommuner. 

Stk. 4. Opgørelsen omfatter ikke kommunernes momsudgifter på funktion 2.32.31 Bus-

drift (dog undtaget gruppering 002), 2.32.33 Færgedrift, 2.32.35 Jernbanedrift og 5.32.30 

Ældreboliger, samt regionernes momsudgifter på funktion 3.10.01 Tilskud til trafikselskaber 

og 2.10.30 Almene ældreboliger. 

§ 2. Fælleskommunale virksomheders momsudgifter og indirekte betalte lønsumsafgifter, 

jf. § 1, anmeldes til refusion af den kommune, som er regnskabsførende for fællesskabet. 

Stk. 2. Fælleskommunale virksomheder, som af administrative grunde er selvstændigt 

regnskabsførende, kan, såfremt der foreligger godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsmini-

steriet, jf. dog stk. 3-5, anmelde refusionskrav fra refusionsordningen gennem fællesskabets 

kommuner. 

Stk. 3. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale redningsberedskaber er dog 

undtaget fra godkendelse efter stk. 2. 

Stk. 4. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale forsynings- og forsyningslignen-

de virksomheder kan ikke opnå godkendelse efter stk. 2. 

Stk. 5. Trafikselskaber kan alene opnå godkendelse efter stk. 2 for selskabernes udgifter 

til drift og vedligehold af bus- og rutebilstationer. 

§ 3. Kommunerne og regionerne kan anmelde acontomoms- og lønsumafgift, jf. § 1, 

vedrørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst til refusion fra refusionsordnin-

gen, indtil den selvejende institutions regnskab optages med artsspecifikation i forbindelse 

med kommunens eller regionens regnskabsaflæggelse. 
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Stk. 2. Årsopgørelsen forsynet med revisors erklæring af refusionskrav til refusionsord-

ningen må ikke indeholde beløb vedrørende acontomoms og lønsumsafgift efter stk. 1. 

§ 4. Købsmomsudgifter, der indgår ved beregningen af huslejeindtægter, omfattes ikke 

af refusionen. 

Den opgjorte refusion efter reglerne i § 1 reduceres derfor med et beløb, der beregnes som 

7,5 pct. af bogførte indtægter på artskonto 7.1 Egne huslejeindtægter. 

Stk. 2. Huslejeindtægter registreret på art 7.1, funktion 5.32.30 Ældreboliger, 2.32.31 

Busdrift, dog undtaget gruppering 002, 2.32.33 Færgedrift, 2.32.35 Jernbanedrift, 3.10.01 

Tilskud til trafikselskaber og 2.10.30 Almene ældreboliger omfattes ikke af bestemmelserne i 

§ 4, stk. 1. 

§ 5. Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser og finansieret af bi-

drag og tilskud til kommunen eller regionen omfattes ikke af refusionen. Den opgjorte refu-

sion efter reglerne i § 1 reduceres derfor med et beløb svarende til 17,5 pct. af kommunens 

eller regionens indtægter fra følgende tilskud og bidrag. Beløbet opføres på den månedlige 

saldoopgørelse som fradrag under korrektioner: 

1) Drifts- og anlægstilskud fra fonde, private virksomheder, private foreninger, institutio-

ner m.v. 

2) Lån, som på grund af gunstige vilkår med hensyn til betaling af renter og afdrag, ikke 

skal henregnes til kommunens eller regionens låntagning i henhold til bekendtgørelse om 

kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og bekendtgørelse om regio-

nernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 

Stk. 2. Den andel af bidrag og tilskud, jf. stk. 1, der er finansieret af midler, som fonde, 

private virksomheder, private foreninger, institutioner m.v. har modtaget fra staten, regio-

ner, kommuner og borgere, undtages fra reduktion efter stk. 1. 

Stk. 3. Tilskud til forskning registreret på funktion 1.10.01 Sygehuse i regionerne og funk-

tionerne 4.62.82-4.62.90 i kommunerne undtages fra reduktion efter stk. 1. 

Stk. 4. Driftstilskud modtaget til og med regnskabsåret 2017, der er registreret på funkti-

onerne 3.22.01 Folkeskoler, 3.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 
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2 og 5, 3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen og 3.22.18 Idrætsfaciliteter til børn 

og unge i kommunerne, undtages fra tilbagebetaling efter stk. 1. 

§ 6. Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år 

sælges eller overdrages, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til refusionsordnin-

gen. Beløbet opføres på den månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner. 

Stk. 2. Femårsperioden regnes fra tidspunktet for godkendelse af anlægsregnskab for det 

pågældende arbejde. 

Stk. 3. Hvis de samme købsmomsudgifter ved et anlæg, for hvilke der er opnået momsre-

fusion fra refusionsordningen, godtgøres efter lov om merværdiafgift, skal den af refusions-

ordningen refunderede købsmoms tilbagebetales. Beløbet opføres på den månedlige saldo-

opgørelse som fradrag under korrektioner. 

§ 7. Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser og anvendt til natu-

ralaflønning af personale omfattes ikke af refusionen. Den opgjorte refusion efter reglerne i 

§ 1 reduceres med købsmomsudgifterne, der er afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, 

og som er anvendt til naturalaflønning af personale. For bogførte udgifter til varer og tjene-

steydelser, som både indeholder købsmomsudgifter vedrørende kommunal eller regional 

virksomhed og købsmomsudgifter vedrørende naturalaflønning af personale, er det udeluk-

kende den del af købsmomsudgifterne, som anvendes til kommunal eller regional virksom-

hed, som er omfattet af refusionen. Andelen opgøres skønsmæssigt. Den del af købsmoms-

udgifterne, der vedrører naturalaflønning af personale, opføres på den månedlige saldoop-

gørelse som fradrag under korrektioner. 

Stk. 2. Den del af købsmomsudgifterne, der vedrører naturalaflønning af personale, opfø-

res på den månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner. 

Kapitel 2 

Refusion ved tilkøbsydelser i frikommuner i medfør af lov om frikommuner m.v. 
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§ 8. Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser og anvendt til tilkøbs-

ydelser, som hjemlet i lov om frikommuner, omfattes ikke af refusionen. Den opgjorte refu-

sion efter reglerne i § 1 reduceres derfor med købsmomsudgifterne, der er afholdt ved køb 

af varer og tjenesteydelser, og som er anvendt til tilkøbsydelser. For bogførte udgifter til 

varer og tjenesteydelser, som både indeholder købsmomsudgifter vedrørende kommunal 

virksomhed og købsmomsudgifter vedrørende tilkøbsydelser, er det udelukkende den del af 

købsmomsudgifterne, som anvendes til kommunal virksomhed, som er omfattet af refusio-

nen. Andelen opgøres skønsmæssigt. Den del af købsmomsudgifterne, der vedrører tilkøbs-

ydelser, opføres på den månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner. 

Kapitel 3 

Afregning af refusionsbeløb 

§ 9. Refusionsbeløb i henhold til § 1 udbetales månedligt. 

Stk. 2. Beløb til refusion efter stk. 1 anmeldes på grundlag af saldo på funktion 7.65.87 

for kommuner og på funktion 5.80.95 for regioner til Økonomi- og Indenrigsministeriet se-

nest 10. hverdag i den følgende måned. 

Stk. 3. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende hvilke beløb, der kan anmeldes til refusion, 

afgøres endeligt af økonomi- og indenrigsministeren. 

Stk. 4. Saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret, som tillige omfatter beløb til refusion bog-

ført i den regnskabsmæssige supplementsperiode til regnskabsåret, fremsendes til Økonomi- 

og Indenrigsministeriet senest 1. hverdag i april måned i året efter refusionssåret. Denne 

opgørelse skal være revideret af kommunens eller regionens revisor og forsynet med revi-

sors erklæring. 

Stk. 5. Beløb til refusion efter stk. 1 afholdt i den regnskabsmæssige forsupplementsperi-

ode til et regnskabsår anmeldes til refusion fra refusionsordningen sammen med momsud-

gifter afholdt i januar måned i regnskabsåret. 
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§ 10. Refusionsbeløb efter § 9 udbetales af Økonomi- og Indenrigsministeriet snarest 

muligt i den måned, der følger efter den måned, refusionsanmeldelsen skal være Økonomi- 

og Indenrigsministeriet i hænde. 

Stk. 2. Refusionsbeløb afrundes til hele kroner. 

Kapitel 4 

Dispensationsmulighed 

§ 11. Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde bestemme, at afregningen 

af refusionsbeløb sker på en anden måde end fastlagt i denne bekendtgørelse. 

§ 12. Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra 

§§ 1, 5 og 6. 

Kapitel 5 

Ikrafttræden 

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1539 af 9. december 2015 om momsrefusionsordning for 

kommuner og regioner ophæves. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 9. december 2016 

P.M.V. 

Torben Buse 

/ Birgitte Olesen 

 

Bilag 1 
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Positivliste 

        

Artkonto Funktion   Moms- og  
lønsumsandelsprocent 

      (Drift: DR1) (Anlæg: DR3) 

Kommuner         

5.9 0.32.31 Stadions og idrætsanlæg 55 85 

5.9 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter 50 85 

4.014) 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 25 - 

4.01) og 5.9 3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehand-
lingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens 
§ 20, stk. 2 og stk. 5 

25 85 

4.6 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 25 85 

5.9 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 25 85 

4.6 3.22.12 Efterskoler og Ungdomskostskoler 25 85 

5.9 3.22.12 Efterskoler og Ungdomskostskoler 25 85 

5.9 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 55 85 

4.01) 3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 25 - 

5.9 3.35.60 Museer 25 85 

5.9 3.35.63 Musikarrangementer 10 85 

5.9 3.35.64 Andre kulturelle opgaver 40 85 

5.9 3.38.74 Lokaletilskud 65 - 

4.01) og 5.9 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 39* 85 

4.7 og 4.8 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 21* - 

4.09) 4.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 18 - 

4.7 og 4.8 4.62.85 Kommunal tandpleje 21* - 

5.2 4.62.85 Kommunal tandpleje 29* 85 

4.01) og 5.9 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 39* 85 

4.7 og 4.8 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 21* - 

4.01) og 5.9 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 39* 85 

4.7 og 4.8 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 21* - 

4.01) og 5.9 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 39* 85 

4.7 og 4.8 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 21* - 

5.9 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fri-
tidshjem, private klubber og puljeordninger 

25 - 

4.01) 5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 23 - 

4.01) + 13) 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23 - 

4. 01) + 12) 5.28.22 Plejefamillier 25 - 

4.01) 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 23 - 

4.02) 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 23 - 

4.03) 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 33* - 

4.04) 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 23 - 

4.05) 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 23 - 

4.01) 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 55 - 

5.26) 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befor-
dring 

75 - 

4.01) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 40 - 
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4.01) 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 
109-110) 

23 - 

4.01) 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskade-
de (sundhedslovens § 141) 

20 - 

4.01) 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og 
sundhedslovens § 142) 

23 - 

4.01) 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 23 - 

4.01) 5.38.52 Botilbud til midlertidige ophold (§ 107) 23 - 

4.01) og 5.9 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 23 85 

4.01) og 5.9 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 23 85 

4.01) og 5.9 5.46.60 Introduktionsprogrammer og integrationsforløb m.v. 25 85 

5.910) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 25 - 

5.9 5.72.99 Øvrige sociale formål 15 - 

5.911) 6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 32 - 

          

Regioner         

4.01) 1.10.01 Sygehuse 39* - 

4.7 og 4.87) 1.10.01 Sygehuse 21* - 

4.08) 1.10.01 Sygehuse 61* - 

4.08) 1.20.10 Almen lægehjælp 61* - 

4.08) 1.20.11 Speciallægehjælp 61* - 

5.2 1.20.25 Høreapparater 75 - 

4.01) 2.10.01 Sociale tilbud, specialundervisning og rådgivning 23 - 

5.9 3.20.10 Tilskud til kulturelle aktiviteter 40 85 

          
* Momsandelsprocenten indeholder en lønsumsandelsprocent. 

1) Gælder alene ikke-momsbelagte tjenesteydelser fra private leverandører og selvejende institutioner mv. 
uden driftsoverenskomst, der er et alternativ til kommunale eller regionale tilbud og som derfor registreres 
med ejerforholdskode 4 private. 

2) Gælder alene for registreringer på gruppering 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp, 
ejerforholdskode 4 private. 

3) Gælder alene for registreringer på gruppering 004 Hjemmesygepleje, ejerforholdskode 4 private. 

4) Gælder kun for registreringer på gruppering 012 og 013, ejerforholdskode 4 private. 

5) Gælder alene for registreringer på gruppering 003 Afløsning, aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 
og gruppering 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktions-
evne eller særlige sociale problemer ejerforholdskode 4 private. 

6) Gælder ikke for motorkøretøjer. 

7) Gælder ikke for udgifter til højt specialiseret behandling (lands- og landsdelspatienter). 

8) Gælder kun for ydelser købt hos Statens Serum Institut. 

9) Gælder kun for registreringer på gruppering 001 Ridefysioterapi, ejerforholdskode 4 private. 

10) Gælder kun for registreringer på gruppering 005 og 006 

11) Gælder kun for registreringer på gruppering 001 Væksthuse 

12) Gælder ikke for vederlag registreret på gruppering 002 samt 004 

13) Gælder ikke for vederlag registreret på gruppering 006 

14) Gælder alene for registreringer på gruppering 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler, ejerfor-
holdskode 4 private. 

 

Beregning af moms- og lønsumsandelsprocenter: 

For hver funktion på positivlisten er der beregnet en momsandelsprocent, der afspejler, hvor 

stor en andel af udgifterne til den pågældende ydelse, der er momsbelagt. Tilsvarende er 
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der, for de med * markerede relevante ydelser, beregnet en lønsumsandelsprocent, der af-

spejler, hvor stor en andel af de samlede udgifter til den pågældende ydelse, der er lønud-

gifter. Lønsumsandelsprocenten er efterfølgende omregnet til momsandelsprocenten ved at 

gange lønsumsandelsprocenten med (4,12/104,12)/(25/125), idet private leverandører, på 

de relevante områder, betaler en lønsumsafgift på 4,12 pct. af lønsum-

men+overskud/underskud. Herefter er den omregnede lønsumsandelsprocent og momsan-

delsprocenten lagt sammen til én moms- og lønsumsandelsprocent. 

  
 

 Regneeksempel for beløbet til refusion for kommuner: 

Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 0.32.31 Stadions og idrætsanlæg, art 5.9). 

Beløb til refusion: 1.000 kr. x 55 % x 25/125=110 kr. 

Der registreres i eksemplet følgende i det kommunale budget- og regnskabssystem: 

– Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. - 110 kr. = 890 kr. registre-

res på funktion 0.32.31 Stadions og idrætsanlæg, art 5.9. 

– Den beregnede momsudgift, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppering 

003. 

– Momsrefusionen, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppering 002. 

  
 

 Regneeksempel for beløbet til refusion for regioner: 

Bogføring af en faktura på 1.000 kr. (funktion 1.10.01 Sygehuse, art 4.0). 

Beløb til refusion: 1.000 kr. x 39% x 25/125=78 kr. 

Der registreres i eksemplet følgende i budget- og regnskabssystemet for regioner: 

– Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. – 78 kr. = 922 kr. registreres 

på funktion 1.10.01 Sygehuse, art 4.0. 
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– Den beregnede momsudgift, dvs. 78 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 

003. 

Momsrefusionen, dvs. 78 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 002. 

 


