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KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV.

Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp
efter lov om aktiv socialpolitik og udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt støtte til frivilligt socialt arbejde.
5.01 Kontanthjælp
På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, til revalidering og hjælp i særlige tilfælde, jf. kapitel 4, 6,
10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres udgifter til hjælpemidler, mentor og befordringsgodtgørelse for revalidender og opkvalificering
og introduktion ved ansættelse af revalidender samt udgifter til hjælpemidler i
ustøttet beskæftigelse, jf. kapitel 14, 15 og 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af
børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. På funktion 5.01 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hovedart 1.
Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, herunder kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jf. kapitel 10, 11, 12, 14, 15 og
18 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.05 eller på
funktion 5.98.
Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede
personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.
Udgifter vedrørende kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse til personer under 30 år i visitationsperioden før aktivering og i mellemperioden mellem aktiveringstilbud, jf. kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, registreres
på funktion 5.05, gruppering 02 for så vidt angår regnskab 2003. Fra budget
2004 registreres udgiften til den pågældende gruppe på kontanthjælpskontiene
på 5.01
Fra 1. juli 2006 ændres refusionssatserne til kontanthjælp m.v. (lov nr. 239 af
27. marts 2006, § 118, stk. 2 og § 122 i lov om en aktivbeskæftigelsesindsats
og §§ 100 og 100a og 103 i lov om en aktiv socialpolitik). Udgifter til aktive
tilbud med 65 pct. refusion konteres under funktion 5.05. Med undtagelse af
løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65
pct. refusion og revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med
65 pct. refusion, der uændret registreres på funktion 5.01 hhv. gruppering 07 og
11. Udgifter til passive tilbud med 35 pct. refusion konteres under funktion
5.73.
Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter §
25 i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering registreres
særskilt på gruppering 14. Det samme gælder starthjælp til personer under revalidering. Fra 1. juli 2006 konteres disse dog under funktion 5.05 gruppering
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14 med 65 pct. refusion. Desuden konteres udgifter til løbende hjælp efter aktivlovens § 29 på grupperingerne 13, 18, 19 eller 20 afhængig af om den indsatte er forsørger, ikke-forsørger, starthjælpsmodtager, over - eller under 25 år.
Fra 1. juli 2006 konteres disse dog under funktion 5.73 med 35 pct. refusion.
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til visse grupper
af flygtninge registreres på funktion 5.04.
Endelige bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere registreres på funktion 5.98.
For hver gruppering under funktion 5.01, skal der føres en ydelsesregistrant, jf.
Bekendtgørelsen nr. 119 af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt
regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for
Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder.
Der er på funktion 5.01 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i det følgende.
01

Løntilskud ved optræning eller uddannelse (§ 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10.
juni 2003)
Her registreres udgifter til helt eller delvist løntilskud med 50 pct. statsrefusion til revalidender, som er under optræning eller uddannelse på
det almindelige arbejdsmarked, og hvor beslutningen om iværksættelse
af virksomhedsrevalideringen er truffet før 1. juli 2001, jf. § 8, stk. 3 i
lov nr. 284 af 25. april 2001 og § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003
(lov om aktiv socialpolitiks nu ophævede § 62). Ordningen vedrører
personer i virksomhedsrevalidering, der er visiteret før 1. juli 2001. Refusionen er forhøjet til 65 pct. pr. 1. januar 2002 og registreres på grp.
07.

02

Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52)
Her registreres udgifter til revalideringsydelse med 50 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 52. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse
som den halve revalideringsydelse 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. 4.
Udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering, hvor beslutningen om iværksættelse af virksomhedsrevalideringen
er truffet før 1. juli 2001 registreres ligeledes her, jf. § 8, stk. 3 i lov nr.
284 af 25. april 2001 og § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003. Fra 1.
juli 2006 registreres udgifterne på funktion 5.05, gruppering 02 med 65
pct. refusion.
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Tillægsydelser og merudgifter til bolig under revalidering (lov om aktiv
beskæftigelsesindsats §§ 76, 78, 79, 80 og 82)
Her registreres udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning), udgifter til mentorordning
og udgifter til befordringsgodtgørelse for revalidender, herunder forrevalidering og for revalidender med forsørgelseshjælp efter anden lovgivning, herunder befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere..
Fra 1. juli 2006 registreres til støtte til nødvendige merudgifter til bolig
pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne på funktion 5.05, gruppering 03 med 65 pct. statsrefusion. Endelig registreres her udgifterne efter lov om aktiv socialpolitik § 63 for personer som har påbegyndt eller
fået tilsagn om et revalideringsforløb inden 1. juli 2003, jf. § 9 stk. 2 i
lov nr. 417 af 10. juni 2003.
Her registres endvidere udgifter til deltagerbetaling i medfør af § 32,
stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter kommunen kan
give tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb samt ordinære uddannelsesforløb. Kommunen kan således afholde de udgifter, der er forbundet med deltagelse i tilbuddet, herunder
deltagerbetaling til revalidender og sygedagpengemodtagere under forrevalidering.

04

Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (§§ 83 og 84)
Her registreres udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv.
med børn efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik.
Endvidere registreres her udgifter til hjælp til udgifterne ved at forsørge
et barn når forældremyndigheden er tillagt en person, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik.

05

Tilskud til selvstændig virksomhed (lov om aktiv socialpolitik § 65)
Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der ønsker at etablere selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revalidender, efter § 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Fra 1. juli 2006 registreres disse udgifter på funktion 5.05, gruppering 06 med 65 pct. refusion.

06

Sygebehandling, medicin mv. (§ 82)
Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling
mv. efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik.
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Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud
med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf. §
64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2)
Her registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats med 65 pct. statsrefusion til revalidender, som er
under optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked, og
hvor beslutningen om iværksættelse af virksomhedsrevalideringen er
truffet den 1. juli 2001 og derefter, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3 og § 64, stk. 4, og § 8, stk. 3 i lov nr 284 af 25. april
2001.
Endvidere konteres tilskud op til niveauet for revalideringsydelsen for
revalidender i praktik, elever og lærlinge her, jf. lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2.
Endelig registreres her udgifterne efter lov om aktiv socialpolitik § 62
for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et revalideringsforløb inden 1. juli 2003, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.

08

Hjælp til enkeltudgifter og flytning (§§ 81 og 85)
Her registreres udgifter til dækning af enkeltudgifter efter § 81 og udgifter til flyttehjælp efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik.

09

Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§ 28)
Her registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter § 28 i lov om social service. Det bemærkes at hjælp
til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på gruppering 15.

10

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§ 84)
Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til
personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 84 i lov om social service.

11

Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct.
refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2)
Her registreres udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering med 65 pct. statsrefusion, og hvor beslutningen
om iværksættelse af virksomhedsrevalideringen er truffet den 1. juli
2001 og derefter, jf. aktivlovens § 52, jf. § 47, stk. 2, nr. 1 og 3, og § 8,
stk. 3 i lov nr. 284 af 25. april 2001. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse som den halve revalideringsydelse til revalidender under
25 år i forbindelse med virksomhedsrevalidering.
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Endvidere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender under 25 år i forbindelse med virksomhedspraktik, som får den
halve revalideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. lov om
aktiv socialpolitik § 52, stk. 4.
12

Tilskud til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion (lov om aktiv
beskæftigelsesindsats §§ 99, 100 og 101)
Her registreres udgifter til opkvalificering ved ansættelse efter § 99 og
udgifter til introduktion ved ansættelse efter § 101 for revalidender,
herunder forrevalidender, i ustøttet beskæftigelse for at de kan opnå ansættelse uden løntilskud.
Endvidere registreres her udgiften til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning for at opnå eller fastholde ansættelse uden løntilskud, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §
100.
Endelig registreres her udgifterne efter lov om aktiv socialpolitik § 78
for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et aktiveringstilbud eller anden beskæftigelsesfremmende indsats inden 1. juli 2003, jf.
§ 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.

13

Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25
år (lov om aktiv socialpolitik § 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, § 25, stk. 5 og
stk. 7, § 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, § 25 a, § 26, stk. 5 og § 29).
Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 25 år,
og som har forsørgelsespligt over for børn, jf. § 25, stk. 1, nr. 1 i lov om
aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til kontanthjælp til personer under 25 år,
der forsørger eget barn i hjemmet, jf. § 25, stk.2.
Desuden registreres her udgifter til starthjælp til gifte og samlevende,
jf. § 25, stk. 12, nr. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres
her udgifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager starthjælp til gifte og samlevende.
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
Her registreres også tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har
valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til forsørgere
eller starthjælp til gifte og samlevende.
Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter § 29. Fra 1. juli 2006
registreres udgifterne under funktion 5.73, gruppering 13 med 35 pct.
refusion.

14

Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering ( §§ 25, 25 a og 26, stk.5,
jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5)
Her registreres udgifter til kontanthjælp og starthjælp efter § 25 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 sit hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 47, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til starthjælp efter § 25, stk. 12 og 13 til
personer under revalidering, jf. § 47, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik.
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Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
Endvidere registreres på denne gruppering tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder,
jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde, hvor den berettigede ægtefælle modtager
kontanthjælp under forrevalidering eller starthjælp under revalidering
og forrevalidering. Fra 1. juli 2006 registreres udgifterne under funktion 5.05, gruppering 14 med 65 pct. refusion.
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af
kontanthjælp under forrevalidering eller af starthjælp under revalidering
og forrevalidering registreres på gruppering 16. Fra 1. juli 2006 registreres udgifterne under funktion 5.05, gruppering 05 med 65 pct. statsrefusion.
15

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af bidrag til
pensionsordning ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§ 29)
Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag
til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 29 i lov om social service.
Det bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat
funktionsevne registreres på gruppering 09. Udbetalinger af særlig ledighedsydelse efter § 29 a registreres direkte på funktionen, dvs. på en
frivillig gruppering i intervallet 21 til 89.

16

Særlig støtte (§ 34)
Her registreres udgifter til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Udgiften vedrørende særlig støtte til såvel modtagere af kontanthjælp som modtagere af starthjælp registreres her.
Særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager kontanthjælp eller starthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering. Fra 1. juli 2006 registreres udgifterne til særlig støtte til passive tilbud under
funktion 5.73, gruppering 16 med 35 pct. refusion.
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under
forrevalidering eller starthjælp under revalidering og forrevalidering,
registreres ligeledes på denne gruppering indtil 1. juli 2006.
Dog registreres særlig støtte efter § 34 til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og til aktiverede starthjælpsmodtagere, jf. § 10 og 11 i lov om
aktiv beskæftigelsesindsats, under funktion 5.05, gruppering 04. Fra 1.
juli 2006 registreres udgifterne til særlig støtte til personer i aktive tilbud, herunder revalidender og forrevalidender under funktion 5.05,
gruppering 05 med 65 pct. refusion.

17

Efterlevelseshjælp (§ 85 a)
Her registreres udgifter til efterlevelseshjælp, eksklusiv efterlevelseshjælp ydet som lån, efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik. I de tilfæl-

Budget- og regnskabssystem
Dato: 29. maj 2006

4.5.1 - side 7
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006

de hvor den udbetalte hjælp ydes som et a conto beløb, og hvor der
efterfølgende sker en regulering af beløbet, registreres det regulerede
beløb i form af udbetaling af hjælp eller tilbagebetaling af hjælp også
her. Hvis der sker tilbagebetaling af efterlevelseshjælp som følge af
svig.
Efter aktivlovens § 91, skal tilbagebetalingen derimod registreres på
gruppering 91 Tilbagebetaling.
Vedrørende registrering af efterlevelseshjælp ydet som lån henvises til
konteringsreglerne for funktion 8.25.
18

Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år (§ 25,
stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 3, § 25, stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12, nr. 2 og stk.
13, § 25 a, § 26, stk. 5 og § 29)
Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 25 år,
og som ikke har forsørgelsespligt over for børn, jf. § 25, stk. 1, nr. 2 i
lov om aktiv socialpolitik.
Endvidere registreres udgifter til kontanthjælp til gravide, jf. § 25, stk. 3
i lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til starthjælp til enlige fyldt 25 år, jf. § 25,
stk. 12, nr. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager
starthjælp til enlige fyldt 25 år.
Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
Her registreres også tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har
valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til ikkeforsørgere.
Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter § 29. Fra 1. juli 2006
registreres udgifterne under funktion 5.73, gruppering 18 med 35 pct.
refusion.

19

Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere (§§ 25 a, 27, 27 a og § 29)
Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 60 år,
og som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening, jf. § 27 i lov om aktiv socialpolitik.
Udgifter til støtte til børn under 18 år af disse personer, jf. § 27, stk. 2,
registreres ligeledes her.
Endvidere registreres her udgifter til kontanthjælp og starthjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne
om optjening, jf. § 27 a.
Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
Her registreres også hjælp til asylansøgere, som har ret til at opholde
sig her i landet, og som ikke kan få hjælp til underhold efter udlændingeloven, jf. § 28 i lov om aktiv social politik, og som modtog hjælp inden 1. juli 2002, jf. § 3, stk. 3, 4. og 5. pkt. i lov nr. 361 af 6. juni 2002
og § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.

Budget- og regnskabssystem
Dato: 29. maj 2006

4.5.1 - side 8
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006

Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter § 29. Fra 1. juli 2006
registreres udgifterne under funktion 5.73, gruppering 19 med 35 pct.
refusion.
20

Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 25, stk.
4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, § 25 a, § 26, stk. 5 og § 29)

Her registreres kontanthjælp til såvel hjemmeboende som udeboende personer under 25 år, som ikke har forsørgelsespligt over for
børn, og som ikke har haft væsentlige indtægter, jf. § 25, stk. 1,
nr. 3 og 4 i lov om aktiv socialpolitik.
Endvidere registreres her udgifter til tillæg til personer under 25 år, der
har bidragspligt over for et barn, og som modtager kontanthjælp efter §
25, stk. 1, nr. 3 og 4, jf. § 25, stk. 4.
Desuden registreres her udgifter til starthjælp til unge under 25 år, jf. §
25, stk. 12, nr. 3 og 4 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres
her udgifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager starthjælp til unge under 25 år. Udgiften til engangshjælp efter §
25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
Her registreres også tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har
valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til unge eller
starthjælp til unge under 25 år.
Med ikrafttræden regnskab 2004 registreres her udgiften til nedsat kontanthjælp efter § 25 f, stk. 2, jf. § 25 f, stk. 1 samt udgiften til det behovsbestemte tillæg efter § 25 f, stk. 3.
Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter § 29. Fra 1. juli 2006
registreres udgifterne under funktion 5.73 gruppering 20 med 35 pct.
refusion.
91

Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov
om aktiv socialpolitik samt § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
samt § 119 i lov om social service)
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 50 pct. statsrefusion, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser mv., jf. §§ 91, 93 og
94 i lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om social service, jf. § 119.
Endvidere registreres tilbagebetalinger af hjælp, som er udbetalt i henhold til bistandsloven, jf. § 25, stk. 1, nr. 1 og § 26 i lov om social bistand.

92

Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§§ 93 og 94 i lov om
aktiv socialpolitik og § 111 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats).
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp i forbindelse med virksomhedsrevalidering ydet med 65 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 aktiv beskæftigelsesindsats.
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93

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)

95

Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. (§ 92)
Her registreres tilbagebetalinger af særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til dækning af renter og afdrag vedrørende ejerboliger
og andelsboliger, samt af hjælp til boligindskud og lignende, jf. § 92 i
lov om aktiv socialpolitik.
Endvidere registreres her tilbagebetaling vedrørende terminsydelser
mv. efter bistandsloven, jf. § 25, stk. 1, nr. 2, og stk. 2 i lov om social
bistand.

5.04 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp
(jf. funktion 5.01) og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funktion 5.05)
til visse grupper af flygtninge. Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om,
fremgår af konteringsreglerne for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen,
jf. i øvrigt § 107 i lov om aktivsocialpolitik, § 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 133 i lov om social service. På funktion 5.04 anvendes art
5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hovedart
1.
For hver gruppering på funktion 5.04 skal føres en ydelsesregistrant, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 9. juni 2000 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion m.v. på visse dele af det sociale område.
På funktion 5.04 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 refusionsprocenten.
Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bistandsloven og lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.01, gruppering 91,
93 og 95 samt funktion 5.05, gruppering 93. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse til flygtningen, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999,
registreres dog på funktion 5.05 gruppering 07.
04

Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100
pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34, 36,
36 a og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63)
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Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til
uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion:
Udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter §§ 25 og 25
a; til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte 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
optjening, jf. § 27; til hjælp til flygtninge, der ikke modtager fuld førtidspension pga. betingelserne om optjening, jf. § 27 a; udgifter til særlig støtte efter § 34, udgifter til beskæftigelsestillæg efter §§ 36 og 36 a
samt til løntilskud efter § 16, stk. 2, nr. 2.
Udgifter til kontanthjælp efter § 25, stk. 1-5 under forrevalidering registreres ligeledes her, jf. funktion 5.01 gruppering 13, 14, 16, 18, 20 og
en del af 19, samt funktion 5.05.
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 integrationsloven. Kontanthjælp efter § 25 under forrevalidering registreres ligeledes her, jf. funktion 5.01 gruppering 13, 14, 16, 18, 20 og en del af 19.
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres 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.
05

Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100
pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 52, 63, 64 og 65 og lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats § 63)
Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til
uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion; udgifter til revalideringsydelse efter § 52, til løntilskud ved optræning efter § 63 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats; til støtte til
særlige 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 5.01, gruppering 01, 02, 03, 05 07, 11 og
12.
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 integrationsloven.
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres 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.

06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge
med 100 pct. refusion
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Her registreres udgifter til hjælp i øvrigt efter lov om aktiv socialpolitik
og til hjælp i øvrigt efter lov om social service til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion, jf. funktion
5.01, gruppering 04, 06, 08, 09, 10, 15 og 17. Udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens §§ 81-85 til uledsagede flygtningebørn og
handicappede flygtninge, der modtager starthjælp, registreres ligeledes
her.
For uledsagede flygtningebørn registreres her både udgifterne vedrørende 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 integrationsloven.
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres 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.
16

Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion
Her registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til
flygtninge efter §§ 28 og 29 i lov om social service og merudgifter mv.
for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter § 84 i lov om social service i de første 3 år med 100 pct. refusion (jf. funktion 5.01
gruppering 09, 10, 15). Dette gælder både for flygtninge, der har fået
opholdstilladelse før og efter 1. januar 1999.

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 refusionsprocenten. Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bistandsloven og lov om kommunal aktivering, jf. funktion
5.01, gruppering 91, 93 og 95 samt funktion 5.05, gruppering 93. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1.
januar 1999, registreres dog på funktion 5.05 gruppering 07.
5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender
På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse
til kontanthjælpsmodtagere i perioder hvor personen deltager i tilbud efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
På funktion 5.05 anvendes art 5.2.
Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de aktiveringsforanstaltninger, der iværksættes for kontanthjælpsmodtagere efter
kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion
5.98.
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Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.04.
For hver gruppering under funktion 5.05 skal føres en ydelsesregistrant, svarende til ydelsesregistranten under funktion 5.01, jf. Bekendtgørelsen nr. 119 af
24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og
revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for
Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder.
På funktion 5.05 er autoriseret følgende driftsgrupperinger:
02

Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §
52)
Her registreres udgifter til revalideringsydelse med 65 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 52. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse
som den halve revalideringsydelse 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. 4. Indtil 1. juli 2006 registreres udgifterne
på funktion 5.01, gruppering 02 med 50 pct. refusion.

03

Merudgifter til bolig (lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a)
Her registreres udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til bolig
pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender og
forrevalidender, der modtager den halve revalideringsydelse efter §
64 og § 64 a i lov om aktiv socialpolitik fra 1. juli 2006.

04

Særlig støtte aktiverede (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 92-96 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) med 65 pct. refusion.
Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 38, stk. 2 og kapitel 11,
jf. § 45, stk. 2, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Indtil 1. juli 2006
ydes 50 pct. I refusion.

05

Særlig støtte (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 92-96 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats)
Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 38, stk. 2 og kapitel 11,
jf. § 45, stk. 2, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Fra 1. juli 2006
ydes 65 pct. i refusion.
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Tilskud til selvstændig virksomhed (lov om aktiv socialpolitik § 65)
Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der ønsker at etablere selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revalidender, efter § 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Indtil 1. juli 2006 registreres disse udgifter på funktion 5.01, gruppering 05 med 50 pct. refusion.

07

Godtgørelse (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 83)
Her registreres de kommunale udgifter til godtgørelse, der medgår til at
dække kontanthjælpsmodtageres og starthjælpsmodtageres udgifter ved
tilbud efter kapitel 10 og kapitel 11. Godtgørelsen refunderes med 50 %
indenfor rådighedsbeløbet jfr. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §
118, stk. 1. Eventuelle tilbagebetalinger af godtgørelsen registreres ligeledes her.
Endelig registreres her udgiften til godtgørelse efter lov om aktiv socialpolitik § 38 for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et
aktiveringstilbud eller anden beskæftigelsesfremmende indsats inden 1.
juli 2003, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.

08

Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats §§ 38, stk. 2 og 45, stk. 2) med 65 pct. refusion,
Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp, starthjælp og
engangshjælp til personer i tilbud efter kapitel 10, Vejledning og opkvalificering, og kapitel 11, Virksomhedspraktik, i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder og nedsat
kontanthjælp efter § 38 a og § 39 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 38,
stk. 2 og 45, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter til
særlig støtte efter § 34 i forbindelse med tilbud til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 10 og kapitel 11 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på gruppering 05. Indtil 1. juli 2006 registreres udgifter med 50 pct. statsrefusion på funktion 5.05,
gruppering 10. Det skal bemærkes, at beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtagere og visse grupper af kontanthjælpsmodtagere, jf. § 45,
stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fortsat giver 50 procents
refusion og skal registreres på funktion 5.05, gruppering 10.

09

Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63, jf. § 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) med 65 pct. statsrefusion.
Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 12 i lov om en aktiv
beskæftigelsespolitik, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, § 63 jf. § 64, stk. 3. Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, institutioner m.v.
registreres på funktion 5.98. Endvidere registreres udgiften til supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter
§ 25.
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Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats §§ 38, stk. 2 og 45, stk. 2 og 3) med 50 pct. refusion.
Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp, starthjælp og
engangshjælp til personer i tilbud efter kapitel 10, Vejledning og opkvalificering, og kapitel 11, Virksomhedspraktik, i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder og nedsat
kontanthjælp efter § 38 a og § 39 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 38,
stk. 2 og 45, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtagere og visse grupper af kontantshjælpmodtagere, jf. § 45, stk. 3 om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Dette gælder uafhængigt af det ugentlige timetal for aktiveringen og
uanset om der er tale om en pligtmæssig eller ikke-pligtmæssig aktivering.
Udgifter til særlig støtte efter § 34 i forbindelse med tilbud til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 10 og kapitel 11
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på gruppering 04.
Endvidere registreres udgiften kontanthjælp og starthjælp til aktiverede
kontanthjælpsmodtagere, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv
socialpolitik og som gennemfører tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003. Fra 1. juli 2006 registreres
udgifter med 65 pct. statsrefusion på funktion 5.05, gruppering 08. Alene udgifter til beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtagere og visse
grupper af kontanthjælpsmodtagere, jf. § 45, stk. 3 i lov om en aktiv socialpolitik skal fortsat registreres på grupperingen.

11

Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63, jf. § 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) med 50 pct. refusion.
Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 12 i lov om en aktiv
beskæftigelsespolitik, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller
privat arbejdsgiver, § 63 jf. § 64, stk. 3.
Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud
på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.98.
Endvidere registreres udgiften til supplerende kontanthjælp til løn op til
niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25.
Endelig registreres udgiften til løntilskud til aktiverede kontanthjælpsog starthjælpsmodtagere, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv
socialpolitik og som gennemfører tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003. Fra 1. juli 2006 registreres udgifter med 65 pct. statsrefusion på funktion 5.05, gruppering.09.
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Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering (§§ 25, 25 a og 26,
stk.5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5) med 65 pct. Refusion.
Her registreres udgifter til kontanthjælp og starthjælp efter § 25 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 sit hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 47, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til starthjælp efter § 25, stk. 12 og 13 til
personer under revalidering, jf. § 47, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik.
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
Endvidere registreres på denne gruppering tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder,
jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde, hvor den berettigede ægtefælle modtager
kontanthjælp under forrevalidering eller starthjælp under revalidering
og forrevalidering. Indtil 1. juli 2006 registreres udgifterne under funktion 5.01, gruppering 14 med 50 pct. refusion.
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af
kontanthjælp under forrevalidering eller af starthjælp under revalidering og forrevalidering registreres på gruppering 05. Indtil 1. juli 2006
registreres udgifterne under funktion 5.01 gruppering 16 med 50 pct.
statsrefusion.

93

Tilbagebetaling af hjælp med 50 pct. refusion
Her registreres tilbagebetaling af hjælp til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet
efter § 34, jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. 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 efter kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Endelig registreres tilbagebetalinger af hjælp udbetalt i henhold til lov om kommunal aktivering. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse registreres dog på gruppering
07.

94

Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv
socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9) Her registreres tilbagebetaling af hjælp til forsørgelseshjælp efter kapitel 10 og kapitel 11,
samt løntilskud efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats .
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5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde
På denne funktion registreres kommunens og amtskommunens støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. §
115 i lov om social service.
5.09 Beboerrådgivning

