
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Til samtlige kommuner 
 
 
  

 
Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem 
for kommuner” 
 
Kapitel 3 og 4  
Hovedkonto 0-6 

1. Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af indførelsen af en inte-
grationsydelse 

 
Ad 1 Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af indførelsen af en ny 
integrationsydelse 
Som følge af lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love 

(Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og 
kontanthjælp m.v.) gennemføres nogle ændringer af det kommunale budget- og regn-
skabssystem. Lovændringen træder i kraft 1. september 2015 og ændringerne af bud-

get- og regnskabssystemet er gældende fra regnskab 2015. 
 

Lovforslaget betyder, at det er en betingelse for retten til uddannelseshjælp og kon-

tanthjælp, at ansøgeren lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt mindst syv ud 
af de seneste otte år. Personer, der ikke opfylder denne betingelse, vil i stedet kunne 
modtage integrationsydelse. Integrationsydelsen vil være på niveau med uddannel-

seshjælp (som bygger på SU-systemets satser) og uden mulighed for aktivitetstillæg. 
 
Indførelsen af den nye integrationsydelse betyder, at der oprettes nogle nye gruppe-

ringer til registrering af udgifter til integrationsydelse på funktion 5.46.61 Kontanthjælp 
til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Samtidig omdøbes funktionen så-
ledes af den også omfatter den nye integrationsydelse. Det bemærkes i den sammen-

hæng, at udgifter til integrationsydelse til personer, der ikke er omfattet af integrati-
onsprogrammet efter integrationsloven, også skal registreres på funktion 5.46.61.  
 
Den nye integrationsydelse bliver omfattet af det nye refusionssystem, der indføres 
med virkning for 2016, jf. 36. orienteringsskrivelse vedr. ”Budget- og regnskabssystem 
for kommuner”. Endvidere træder den nye integrationsydelse i kraft fra 1. september 

2015 og skal derfor anvendes i regnskab 2015. Det betyder, at visse ændringer i kon-
toplanen vedr. funktion 5.46.61 træder i kraft med virkning for regnskab 2015 og andre 
med virkning for budget 2016.  
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Som følge af den nye integrationsydelse kommer hovedfunktionen Tilbud til Udlæn-

dinge (46) til at omfatte andre personer end udlændinge. Derfor ændres den til Tilbud 

til udlændinge m.fl. 

  

Der indføres følgende nye grupperinger på funktion 5.46.61 under dranst 1 og 2 med-

virkning for regnskab 2015: 

 

Dranst 1: 
006 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
 efter integrationsloven med 50 pct. refusion 
007 Integrationsydelse til andre i passive perioder med 30 pct. refusion 
008 Integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalidering med 50 pct. 

refusion 
009 Integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalidering med 30 pct. 

refusion 
010 Integrationsydelse til førtidspensionister uden ret til social pension  
 
Dranst 2: 
010 Refusion af udgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp.006 og 008) 
011 Refusion af udgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion (grp. 007 og 009-

010) 

 

På funktion 5.46.61 oprettes med virkning for budget 2016 to nye grupperinger 002 og 

003 på dranst 1 til kontering af udgifter til integrationsydelse til hhv. udlændinge omfat-

tet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og til andre personer fra 1. januar 

2016, mens de gamle grupperinger 006-010 ændres til afløb. Desuden oprettes der 

fire nye grupperinger for hver af de to nye grupperinger på dranst 2 til kontering af 

refusionen, mens de gamle grupperinger 010-011 ændres til afløb. 

 

Dranst 1: 
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter inte-

grationsloven 
003 Integrationsydelse til andre 
006 Afløb af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
 efter integrationsloven med 50 pct. refusion 
007 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i passive 

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 førtidspensioni-

ster uden ret til social pension  
 
Dranst 2: 
010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp.006 

og 008) 
011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion (grp. 007 

og 009-010) 
012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogram-

met efter integrationsloven med 80 pct. refusion 
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogram-

met efter integrationsloven med 40 pct. refusion 
014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogram-

met efter integrationsloven med 30 pct. refusion 
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015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogram-
met 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 
 

Samlet fremgår det, at integrationsydelse skal konteres på gruppering 006-010 i regn-

skab 2015 og herefter på gruppering 002-003 fra budget 2016. Afløbsudgifter vedrø-

rende perioden før refusionsomlægningen skal konteres på gruppering 006-010 fra 

budget 2016. Endvidere skal grupperingerne 012-019 under dranst 2 først anvendes 

med virkning for budget 2016.  

 

Af praktiske hensyn er der i kontoplanen og konteringsreglerne i henholdsvis kapitel 3 

og 4 i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” for de grupperinger, der ændrer 

betegnelse fra regnskab 2015 til budget 2016 (dranst 1, gruppering 006-010 og dranst 

2, gruppering 010-011), alene vist kontoplanen gældende for budget 2016.  

 

Funktion 5.46.61 og de underliggende grupperinger blev som ovenfor anført også 

ændret med 36. orienteringsskrivelse som følge af refusionsomlægningen på beskæf-

tigelsesområdet, der træder i kraft med virkning fra 1. januar 2016. Det betyder, at det 

kan være vanskeligt at overskue den gældende kontoplan for henholdsvis regnskab 

2015 og budget 2016 i afsnit 3.5.5 samt 4.5.5 i Budget- og regnskabssystem for kom-

muner. Derfor er der i bilag 1 vist hele funktion 5.46.61 gældende for regnskab 2015 

og budget 2016.  
 

Udover ændringerne på funktion 5.46.61 er der foretaget præciseringer af konterings-

reglerne på funktionerne 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp, 5.57.75 Aktiverede 

kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt 5.58.80 Revalidering. 

 

Følgende sider er ændret i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”: 

 

Afsnit Side 

3.5.5 2 

4.5.5 5-12 

4.5.7 7, 9, 11, 19-20 

4.5.8 1 

 

Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til undertegne-

de på mail: npa@oim.dk eller tlf. 33 92 93 00.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Nicolai Abildskov Pallisborg 
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Bilag 1 

 

Funktion 5.46.61 gældende for regnskab 2015 

 
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integra-
tionsydelse 
 1 Drift   
  004 Kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven 
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 
  006 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 

efter integrationsloven med 50 pct. refusion 
  007 Integrationsydelse til andre i passive perioder med 30 pct. refusion 
  008 Integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalidering 

med 50 pct. refusion 
  009 Integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalidering 

med 30 pct. refusion 
  010 Integrationsydelse til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp til 

udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 pct. 

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

refusion 
 2 Statsrefusion 
  004 Refusion af udgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusi-

on (grp. 004) 
  005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 

(grp. 005)   
010 Refusion af udgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 

006 og 008) 
  011 Refusion af udgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion (grp. 

007og 009-010) 
   

Funktion 5.46.61 gældende for budget 2016 
 
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integra-
tionsydelse 
 1 Drift 
  001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter 

integrationsloven 
  002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 

efter integrationsloven 
  003 Integrationsydelse til andre 
  004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet efter integrationsloven 
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 
  006 Afløb af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspro-

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

passive perioder med 30 pct. refusion 
  008 Afløb af integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revali-

dering 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 før-

tidspensionister uden ret til fuld social pension 
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refusion 
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  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp til 
udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion 

  092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 pct. 
refusion 

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

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

refusion (grp. 004) 
  005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 

(grp. 005) 
  006 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion 
  007 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion 
  008 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion 
  009 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion 

010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion 
(grp. 006 og 008) 

  011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion 
(grp. 007 og 009-010) 

  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 
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5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrati-
onsydelse 
 1 Drift 
  001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter 

integrationsloven 
  002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
  003 Integrationsydelse til andre 
  004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet efter integrationsloven 
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 
  006 Afløb af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspro-

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

passive perioder med 30 pct. refusion 
  008 Afløb af integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalide-

ring 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 førtids-

pensionister uden ret til fuld social pension 
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp til 

udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 pct. 

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

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

refusion (grp. 004) 
  005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 

005) 
  006 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion 
  007 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion 
  008 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion 
  009 Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion 

010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion 
(grp. 006 og 008) 

  011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion 
(grp. 007 og 009-010) 

  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 
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Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 
 
    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. 7 
nr. 4. 

 

  102  Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæfti-
gelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 7 

   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. 7 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. 

 
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 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 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp til udlæn-
dinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige 
tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. 
 
På funktionen registreres desuden udgifter til integrationsydelse både til udlændinge 
omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af inte-
grationsprogrammet. 
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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. 
 
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. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger 
 

001 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
efter integrationsloven  

Her registreres udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven, jf. kapitel 4 i lov om aktiv 
socialpolitik.  
 
Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a til ovennævnte 
persongruppe, der udbetales indtil en person får udbetalt kontanthjælp. 
 
Det bemærkes, at kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations-
programmet vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægnin-
gen) registreres på afløbsgruppering 004. 

 

 002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspro-
grammet efter integrationsloven 
Her registreres udgifter til integrationsydelse til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet efter integrationsloven, jf. § 22 i lov om aktiv 
socialpolitik 
 
 
Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv so-
cialpolitik, der udbetales indtil en person, der er omfattet af integrati-
onsprogrammet efter integrationsloven, får udbetalt integrationsydelse. 
 
Her registreres desuden udgifter til integrationsydelse til ovennævnte 
persongruppe efter LAS § 12. stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk. 3 til en person, 
der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg 
og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Statens uddannel-
sesstøtte, og til en enlig person under 30 år, der forsørger eget barn i 
hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem ud-
dannelsens 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. 
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Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 
 
  003 Integrationsydelse til andre 

Her registreres udgifter til integrationsydelse til personer, som ikke er 
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, 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 person, 
der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg 
og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Statens uddannel-
sesstøtte, og til en enlig person under 30 år, der forsørger eget barn i 
hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem ud-
dannelsens 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. 

 

  004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet 
af integrationsprogrammet efter integrationsloven 

Her registreres afløb af udgifter til kontanthjælp vedr. perioden før 1. 
januar 2016 med 50 pct. til udlændinge omfattet af integrationspro-
grammet efter integrationsloven, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Det bemærkes, at kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations-
programmet vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
gruppering 001. 

 
  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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  006 Afløb af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrati-

onsprogrammet efter integrationsloven med 50 pct. refusion 

   Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til inte-
grationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter 
integrationsloven, jf. §§ 22 og 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. 

Her registreres ligeledes afløbsudgifter til integrationsydelse til oven-
nævnte persongruppe efter LAS § 12. stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk. 3 til en 
person, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannel-
sespålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Statens 
uddannelsesstøtte, og til en enlig person under 30 år, der forsørger 
eget barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller 
mellem uddannelsens grund- og hovedforløb. 
 
Endvidere registreres afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a i lov 
om aktiv socialpolitik til ovennævnte persongruppe, der udbetales indtil 
en person får udbetalt integrationsydelse. 
 
Det bemærkes, at integrationsydelse til udlændinge omfattet af integra-
tionsprogrammet efter integrationsloven vedr. perioden fra og med 1. 
januar 2016 registreres på gruppering 002. 
 
Det bemærkes, at afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til integrationsydelsesmodtagere registres på de særskilte 
grupperinger til særlig støtte under funktion 5.57.73 og 5.57.75. 

 

  007 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til 
andre i passive perioder med 30 pct. refusion 

   Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til inte-
grationsydelse til personer, der ikke er omfattet af integrationspro-
grammet, og som ikke er i aktivt tilbud (passive perioder), jf. §§ 22 og 
100, stk. 1, 1. pkt. i lov om aktiv socialpolitik 

Her registreres ligeledes afløbsudgifter til integrationsydelse til oven-
nævnte persongruppe efter LAS § 12. stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk. 3 til en 
person, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannel-
sespålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Statens 
uddannelsesstøtte, og til en enlig person under 30 år, der forsørger 
eget barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller 
mellem uddannelsens grund- og hovedforløb. 
 
Endvidere registreres afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a i lov 
om aktiv socialpolitik til ovennævnte persongruppe, der udbetales indtil 
en person får udbetalt integrationsydelse. 
 

   Det bemærkes, at integrationsydelse til ovenævnte målgruppe vedr. 
perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 003. 

Det bemærkes, at afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til integrationsydelsesmodtagere registres på de særskilte 
grupperinger til særlig støtte under funktion 5.57.73 og 5.57.75. 
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  008 Afløb af integrationsydelse til andre i aktive perioder og under 

revalidering med 50 pct. refusion 

   Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til inte-
grationsydelse til personer, der ikke er omfattet af integrationspro-
grammet, og som deltager i tilbud efter § 32 stk. 1, nr. 1 og kapitel 11i 
lov om aktiv beskæftigelsespolitik, jf. §§ 22 og 100, stk. 1, 2 pkt. i lov 
om aktiv socialpolitik. 

   Her registreres desuden afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til integrationsydelse til revalidender, herunder forrevalidender,  
som deltager i tilbud efter § 32 stk. 1, nr. 1 i lov om aktiv beskæftigel-
sespolitik, jf. §§ 22, 47 stk. 4 og 100, stk. 1, 2. pkt. i lov om aktiv social-
politik. 
 
Endvidere registreres afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a i lov 
om aktiv socialpolitik til ovennævnte persongruppe, der udbetales indtil 
en person får udbetalt integrationsydelse. 

 

   Det bemærkes, at integrationsydelse til ovennævnte målgruppe vedr. 
perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 003. 

Det bemærkes, at afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til integrationsydelsesmodtagere registres på de særskilte 
grupperinger til særlig støtte under funktion 5.57.73 og 5.57.75. 
 

  009 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til 
andre i aktive perioder og under revalidering med 30 pct. refusion 

   Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til inte-
grationsydelse til personer, der ikke er omfattet af integrationspro-
grammet, og som deltager i vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 
1, nr, 2 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik jf. §§ 22 og 100, stk. 1, 1. 
pkt. i lov om aktiv socialpolitik. 

 
   Her registreres desuden afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 

2016 til integrationsydelse til revalidender, herunder forrevalidender, ef-
ter lov om aktiv beskæftigelsespolitik, jf. §§ 22, 47 stk. 4 og 100, stk. 1, 
1. pkt. i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Endvidere registreres afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a i lov 
om aktiv socialpolitik til ovennævnte persongruppe, der udbetales indtil 
en person får udbetalt integrationsydelse. 

 
   Det bemærkes, at integrationsydelse til ovennævnte målgruppe vedr. 

perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 003. 

Det bemærkes, at afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til integrationsydelsesmodtagere registres på de særskilte 
grupperinger til særlig støtte under funktion 5.57.73 og 5.57.75. 

 
  010 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til 

førtidspensionister uden ret til fuld social pension  
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til inte-
grationsydelse til førtidspensionister uden ret til fuld social pension, jf. 
§§ 22 og 27 a, 2. pkt. i lov om aktiv socialpolitik. 
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Endvidere registreres afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a i lov 
om aktiv socialpolitik til ovennævnte persongruppe, der udbetales indtil 
en person får udbetalt integrationsydelse. 
 
Det bemærkes, at afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til integrationsydelsesmodtagere registres på de særskilte 
grupperinger til særlig støtte under funktion 5.57.73 og 5.57.75. 
 

   Det bemærkes, at integrationsydelse til ovennævnte målgruppe vedr. 
perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 003. 

 
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refu-

sion. 
 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp 

til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. re-
fusion. 

 
  092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 

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

pct. refusion. 
 
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 (grp. 004) 
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 kontanthjælp til udlændinge 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. 

 
  007 Refusion af kontanthjælp til udlændinge 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 kontanthjælp til udlændinge 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. 
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  009 Refusion af kontanthjælp til udlændinge 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 med 50 pct. refu-

sion (grp. 006 og 008) 
   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 med 30 pct. refu-

sion (grp. 007 og 009-010) 
   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. 

 
  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. 

 
  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. 

 
  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. 
 

  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. 

  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. 

 
  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. 
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  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. 

 
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. 
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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 
5.57.75, på funktion 5.68.90 eller på funktion 5.68.98. Afløbsudgifter, efterbetalinger og 
tilbagebetalinger vedr. forsørgelse under aktivering, som vedrører perioden før 1. janu-
ar 2016, registreres ligeledes på funktion 5.57.75. 
 
Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, i løntilskudsstillinger i målgruppen § 
2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede 
personer registreres på funktion 5.58.81 gruppering 012. 
 
Det bemærkes, at udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter aktivlovens § 
29 er samlet på gruppering 17. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til visse grupper af flygt-
ninge registreres på funktion 5.57.74, og at udgifter til kontanthjælp til udlændinge om-
fattet af integrationsprogrammet samt udgifter til integrationsydelse registreres på funk-
tion 5.46.61. 
 
Der er på funktion 5.57.73 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået 
i det følgende. 

 
  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 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til ud-
dannelseshjælp til personer under 30 år uden erhvervskompetencegi-
vende uddannelse, der ikke er i aktivt tilbud (passive perioder), jf. § 23 i 
lov om aktiv socialpolitik. 
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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.  
 
Det bemærkes, at uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 
(før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under 
denne funktion samt under funktion 5.57.75. 

 
   009 Særlig støtte 

Her registreres udgifter til særlig støtte til personer med høje boligudgif-
ter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpo-
litik. Udgifter vedrørende særlig støtte til modtagere af integrationsydel-
se, kontant- og uddannelseshjælp registreres her. Udgifter til særlig 
støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager uddannelseshjælp ef-
ter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres også på denne grup-
pering. 
 
Udgifter til særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager ressource-
forløbsydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevali-
dering eller revalideringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppe-
ring. 

 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 
2016 (før refusionsomlægningen) registres på afløbsgrupperinger un-
der denne funktion samt under funktion 5.57.75. 

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

Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælps-
modtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende efter 
kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, i forbindelse med an-
sættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51 og § 63 og § 
64, stk. 3. Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til 
løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommu-
nale virksomheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.98. 
Endvidere registreres udgiften til supplerende kontanthjælp til løn op til 
niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Det bemærkes at udgifter til løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 
(før refusionsomlægningen) registreres på en afløbsgruppering under 
funktion 5.57.75. 

 
   011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

Her registreres udgifter til kontant- og uddannelseshjælp efter §§ 23, 24 
og 25 i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering, dvs. 
revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter 
før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og 
som bevarer deres hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 47, stk. 4, i lov 
om aktiv socialpolitik.  
 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her. 
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  016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 
refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres afløbsudgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2014 til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, 
der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Afløbsudgifter vedrøren-
de særlig støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddan-
nelseshjælp registreres her. Afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 til 
personer, som ikke modtager uddannelseshjælp efter § 23 eller kon-
tanthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering. 

 
Afløbsudgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 efter § 
34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller særlig ud-
dannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forre-
validering eller revalidering eller integrationsydelse under revalidering 
og forrevalidering og til aktiverede integrationsydelsesmodtagere, kon-
tanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10 og 
11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsydelsesmod-
tagere omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, kon-
teres under funktion 5.57.75, gruppering 004, hvor der gives 50 pct. i 
statsrefusion til udgifterne, eller under funktion 5.57.75, gruppering 005, 
hvor der gives 30 pct. statsrefusion af udgifterne. 

  
Det bemærkes, at særlig støtte vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på gruppering 009. 

 
  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. 
 
  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) 

Her registreres afløbsudgifter til kontanthjælp vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2016 til personer, der er fyldt 30 år, og som ikke har forsørgelses-
pligt over for børn, jf. § 25, stk. 2, nr. 2, i lov om aktiv socialpolitik.  

 
Endvidere registreres afløbsudgifterne vedr. perioden før 1. januar 
2016 til personer under 30 år, som har en dokumenteret psykisk lidel-
se, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, ved-
varende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaf-
fektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionel 
ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, som ikke er forsørgere 
og som ikke bor hos en eller begge forældre, jf. § 25, stk. 3, nr. 6. 
 
Endvidere registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 
til kontanthjælp til gravide kvinder, som har passeret 12. svanger-
skabsuge, jf. § 25, stk. 3, nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a vedr. perioden før 1. januar 
2016 til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. 

 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
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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 forsørgelsesydelser vedr. perioden før 1. 
januar 2016 i form af kontant- og uddannelseshjælp, engangshjælp, løntilskud og be-
skæftigelsestillæg til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor 
personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På funktion 
5.57.75 anvendes art 5.2. 
 
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 kontant-
hjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt udgifter til integrations-
ydelse registreres på funktion 5.46.61. 
 
På funktion 5.57.75 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder 
(inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 

Her registreres afløbsudgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. 
aktivitetstillæg) vedr. perioden før 1. januar 2016 til uddannelses- og 
aktivitetsparate personer under 30 år uden 
erhvervskompetencegivende uddannelse, der er i aktivt tilbud i form af 
ordinær uddannelse og virksomhedspraktik og nytteindsats (aktive 
perioder), jf. §§ 11 og 23-24 i lov om aktiv socialpolitik samt § 22, stk.7, 
§ 32, stk. 1, nr. 1, og kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Det bemærkes, at uddannelseshjælp vedr. perioden fra og med 1. ja-
nuar 2016 registreres på funktion 5.57.73. 
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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 

Her registreres afløbsudgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. 
aktivitetstilllæg) vedr. perioden før 1. januar 2016  til uddannelses- og 
aktivitetsparate personer under 30 år uden 
erhvervskompetencegivende uddannelse, der er i aktivt tilbud i form af 
øvrig vejledning og opkvalificering (aktive perioder), jf. §§ 11 og 23-24 i 
lov om aktiv socialpolitik samt § 22, stk.7, og § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Det bemærkes, at uddannelseshjælp vedr. perioden fra og med 1. ja-
nuar 2016 registreres på funktion 5.57.73. 
 

004 Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv 
socialpolitik)  

Her registreres samtlige afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til integrati-
onsydelsesmodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i til-
bud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1, nr. 1, og kapitel 11, jf. § 45, stk. 2, i 
lov om aktiv beskæftigelsesindsats, og til integrationsydelsesmodtagere 
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.  
 
Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til særlig støtte efter § 
34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller særlig ud-
dannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forre-
validering eller revalideringsydelse eller integrationsydelse under reva-
lidering og forrevalidering, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at særlig støtte vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.57.73. 

 
005 Afløbs af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 

pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres samtlige afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til integrati-
onsydelsesmodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i til-
bud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om aktiv beskæftigelses-
indsats. 
 
Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til særlig støtte efter § 
34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller særlig ud-
dannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forre-
validering eller revalideringsydelse eller integrationsydelse under reva-
lidering og forrevalidering registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Der ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 
Særlig støtte vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
funktion 5.57.73. 
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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. Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til kontanthjælp og 
engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering 
registreres særskilt på gruppering 14 og 15, funktion 5.57.75. 
 
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. 


