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REVALIDERING MV.
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.
5.38 Beskyttet beskæftigelse
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 87, stk. 1 og 4 i lov om
social service. På funktionen registreres dels amtskommunernes udgifter til
beskyttet beskæftigelse efter § 87, stk. 1, dels kommunernes udgifter til beskyttet beskæftigelse, som kommunen visiterer egne borgere til, jf. § 87, stk. 4.
Endvidere registreres her kommunens grundtakstbetaling til amtskommunale
tilbud efter § 87, stk. 3, jf. § 131 a, stk. 1, nr. 5 i lov om social service.
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb efter § 87, stk. 2 til personer med særlige sociale vanskeligheder i
tilknytning til boformer efter § 94 i lov om social service registreres på funktion 5.42.
Desuden bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87 i forbindelse med behandling af stofmisbrugere registreres på
funktion 5.45.
Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til beskyttet beskæftigelse efter § 87,
jf. § 89, stk. 2 i lov om social service og § 4 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse,
særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud”,
registreres på art 4.0.
På funktionen er der autoriseret en driftsgruppering til registrering af udgifter
til aflønning under beskyttet beskæftigelse, jf. § 89 i lov om social service og §
1 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud”. Aflønningen registreres på art 5.2
Der er desuden autoriseret en driftsgruppering til registrering af amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning
inden for beskyttet beskæftigelse, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter §§ 131 a og
131 c, jf. § 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinansiering
kan omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst efter § 131 a, jf. § 131 d. I ganske særlige
tilfælde kan amtskommunerne medfinansiere udgifter til en kommunal opgaveløsning, selv om disse betingelser ikke er opfyldt, jf. § 131 d, stk. 2. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om social service.
5.39 Aktivitets- og samværstilbud
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og
samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 88, stk. 1 og 3 i lov om social service. På funktionen registreres dels amtskommunernes udgifter til aktivitets- og
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samværstilbud efter § 88, stk. 1, dels kommunernes udgifter til aktivitets- og
samværstilbud, som kommunen visiterer egne borgere til, jf. § 88, stk. 3. Endvidere registreres her kommunens grundtakstbetaling til amtskommunale tilbud
efter § 88, stk. 2, 1. pkt., jf. § 131 a, stk. 1, nr. 5 i lov om social service.
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter § 88, stk. 2 til personer med særlige sociale vanskeligheder i tilknytning til boformer efter § 94 i lov om social service registreres på funktion 5.42.
Desuden bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter § 88 i forbindelse med behandling af stofmisbrugere registreres
på funktion 5.45.
Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til aktivitets- og samværstilbud efter
§ 88, jf. § 89, stk. 2. 2. pkt. i lov om social service og § 5 i Socialministeriets
”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet
beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud”, registreres på art 4.0.
På funktionen er der autoriseret en driftsgruppering til registrering af udgifter
til aflønning under aktivitets- og samværstilbud, jf. § 89 i lov om social service
og § 3 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud”. Aflønningen registreres på art 5.2
Der er desuden autoriseret en driftsgruppering til registrering af amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning
inden for aktivitets- og samværstilbud, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de
kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter §§ 131 a
og 131 c, jf. § 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der
overstiger den modsvarende grundtakst efter § 131 a, jf. § 131 d. I ganske særlige tilfælde kan amtskommunerne medfinansiere udgifter til en kommunal
opgaveløsning, selv om disse betingelser ikke er opfyldt, jf. § 131 d, stk. 2. Der
henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5
vedrørende amtskommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om social service.
5.40 Revalidering
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den amtskommunale revalideringsindsats, herunder arbejdsprøvning, erhvervsmodnende
eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, jf. § 22 i lov om ansvaret
for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Endvidere registreres her udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter efter § 23 i lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Endvidere registreres på denne funktion lønudgifter til personer i fleksjob på
amtskommunale revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, jf. § 71,
stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til disse personer i
fleksjob efter § 71, stk. 2-4, som registreres på funktion 5.41, indtægtsføres på
nærværende funktion.
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Tilsvarende registreres på denne funktion lønudgifter til personer i skånejob på
amtskommunale revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, jf. § 57 i
lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til disse personer i skånejob
efter § 63, jf. § 64 stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som registreres på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion.
Den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter §§ 12 og 47, jf. § 100, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik, registreres på
funktion 5.98, dranst 2, gruppering 07.
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse
efter § 87 registreres på funktion 5.38, og at udgifter og indtægter vedrørende
aktivitets- og samværstilbud efter § 88 registreres på funktion 5.39.
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger:
02

Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter (§ 23 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats)
Her registreres udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter, jf. § 23 i lov om ansvaret for
og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Endvidere registreres udgiften til de pågældende aktiviteter for de personer, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et tilbud 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.

03

Amtskommunal revalideringsindsats (§ 22 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats)
Her registreres udgifter vedrørende den amtskommunale revalideringsindsats, herunder vedrørende arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller
afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, jf. § 22 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
Endvidere registreres udgiften til de pågældende aktiviteter for de personer, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et tilbud 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.

04

Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner mv.
Her registreres lønudgifter til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, jf. § 71, stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder efter § 71, stk. 2-4, som registreres på
funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion.

05

Løn til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner mv.
Her registreres lønudgifter til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, jf. § 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder efter § 63, jf. § 64, stk. 5, som
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registreres på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion.
07

Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter (lov om aktiv socialpolitik §§
12 og 47)
Her registreres driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter
efter aktivlovens § 12. Det drejer sig udgifter til de uddannelser, som
kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere med godkendelse af
kommunalbestyrelsen kan deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 10. af 8. januar 1998 om uddannelsessøgendes
ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde.
Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter for personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp under forrevalidering efter aktivlovens § 47. Forrevalidering omfatter aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte
er afklaret. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende
sigte (jf. aktivlovens § 46, stk. 1, 3. pkt.). Det drejer sig f.eks. om ophold på daghøjskole, højskole eller produktionsskole samt undervisning
på 9.-10. klasse, gymnasie- og HF-niveau mv.
De driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter, der registreres her, er omfattet af reglerne om statsrefusion, jf. aktivlovens § 100,
stk. 2.
Det bemærkes, at udgifter til uddannelsesaktiviteter efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §§ 22 og 23,
som er omfattet af den delte finansiering mellem kommuner og amter,
jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 119, stk. 4 og 5, registreres
på gruppering 02 og 03.

5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob
På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og skånejob, udgifter til
særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse, jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. På funktion 5.41 anvendes art 5.2.
Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til personer i fleksjob og skånejob registreres under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet.
For hver gruppering under funktion 5.41 skal føres en ydelsesregistrant, svarende til ydelsesregistranten under funktionerne 5.01 og 5.05, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 9. juni 2000 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion mv. på visse dele af det sociale område.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01

Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion (§ 74 f,
stk. 1-3)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til
personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet be-
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skæftigelse, og som ved efterfølgende ledighed, herunder ved midlertidige afbrydelser af arbejdet, har ret til ledighedsydelse, jf. aktivlovens § 74
f, stk. 1-3.
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til
personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet
beskæftigelse, registreres på gruppering 20.
02

Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhversdrivende
med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusonsberettiget løntilskud.
Her registreres fra 1. juli 2006 alle udgifter til løntilskud til fleksjob og
selvstændige erhversdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, som
ikke er refusionsberettiget som følge af manglende dokumentation, jf.
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 121, stk. 4.

03

Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse m.v.(§ 32 stk. 1, nr. 2 og 3,
jf. § 3, stk., 2 og §§ 73b, 76-77 og 82 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats).
Her registreres udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter
§ 32, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 32 stk. 2 og udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) efter §§
76 og 77 for personer på ledighedsydelse og personer på særlig støtte i
forbindelse med rådighedsafprøvning.
På funktionen registreres ligeledes udgifter tilbefordringsgodtgørelse til
personer på ledighedsydelse og særlig ydelse, jf. § 82 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, samt driftsudgifter vedrørende 6 ugers selvvalgt
uddannelse for visiterede til fleksjob, herunder evt. afholdte udgifter til
deltagerbetaling, kørselsgodtgørelse, kost og logi, jf. § 73b i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats.

04

Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen med 100 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før 1. juli
2001, jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april
2001.
Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i
fleksjob på gruppering 13 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i
fleksjob med 65 pct. refusion.

05

Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen med 100 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før 1. juli
2001, jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april
2001.
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Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, som ved
ikrafttræden af lov nr. 459 af 10. juni 1997 var ansat i beskyttede enkeltpladser efter 50/50-ordningen indtil ansættelsen ophører, jf. § 3, stk. 2 i
lov nr. 459 af 10. juni 1997.
Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i
fleksjob på gruppering 14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i
fleksjob med 65 pct. refusion.
06

Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen med 100 pct.
statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før
1. juli 2001, jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i lov nr. 284 af
25. april 2001.
Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i
fleksjob på gruppering 15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i
fleksjob med 65 pct. refusion.

07

Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og § 104a i lov om aktiv socialpolitik).
Her registreres udgifter til særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, der er visiteret til fleksjob, når kommunen mister statsrefusionen pga., at personerne har modtaget kontant- og/eller starthjælp i en
periode på 18 måneder inden for 24 måneder efter visitation til
fleksjob, jf. § 100, stk. 1, 104, stk. 1 og § 104, stk. 2 lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til særlig ydelse til personer uden ret til
ledighedsydelse, der er visiteret til fleksjob, hvor kommuner mister retten til statsrefusion for udgifter til kontant- og starthjælp til personer,
der er visiteret til fleksjob, hvis kommunen ikke har tilvejebragt det
lovmæssige grundlag for afgørelsen om fleksjob eller for vurderingen
af, om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, jf § 104 a.

08

Løntilskud til personer i skånejob med 50 pct. refusion (§ 63, jf. § 64 stk.
5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
Her registreres udgifter til løntilskud til personer, der modtager social
pension, og som er ansat i et skånejob, hvortil staten yder 50 pct. refusion, jf. § 63, jf. § 64 stk. 5.
Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, der modtager social pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 454 af 10. juni
1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen indtil ophør af stillingen, jf. § 114 i lov om aktiv socialpolitik.
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09

Løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refusion (§ 63, jf. § 64
stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
Her registreres fra 1. juli 2006 udgifter til løntilskud til handicappede
personer, jf. § 2 nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke
er medlem af en arbejdsløshedskasse. Løntilskuddet opgøres efter § 63,
jf. § 64, stk. 6.

10

Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 50 pct.
statsrefusion til personer, der er ansat i fleksjob og som holder ferie, til
personer, der modtager ledighedsydelse og holder ferie, og til personer,
der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse og som holder ferie, jf. aktivlovens §§ 74 e og 74 h.

11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion
(§ 74 i)
Her registreres udgifter til særlig ydelse med 35 pct. statsrefusion til
personer, der venter på et fleksjob og som ved visitationen til fleksjob
ikke har ret til ledighedsydelse, og som har en indtægt, der er mindre
end ikke-forsørgersatsen for kontanthjælpsmodtagere, for personer under 25 år dog mindre end ungesatserne for kontanthjælpsmodtagere.
Den særlige ydelse udgør forskellen mellem personens indtægt og ikke-forsørgersatsen, for personer under 25 år mellem indtægten og ungesatserne (jf. aktivlovens § 74 f). Endvidere registreres udgifter til
særlig ydelse til personer, der ved uforskyldt ledighed efter et fleksjob
ikke har opfyldt optjeningskravet til ledighedsydelse.
Det bemærkes, at udgifter til særlig ydelse i perioden indtil 1. juli 2002
efter den dagældende § 74 f i lov om aktiv socialpolitik også registreres
her.
12

Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer
(§§ 74, 74a, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Her registreres udgifter til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning
og hjælp til kortvarige kurser for personer, der er ansat i fleksjob eller som skal ansættes i fleksjob, når hjælpen har afgørende betydning for at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i
fleksjob, jf. § 74.
Endvidere registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og
mentorfunktion) for personer med handicap efter § 2 nr. 6 samt udgifter
efter og §§ 99 og 101 ved ansættelse af personer i skånejob i ustøttet
beskæftigelse.
Endelig registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og mentorfunktion) for personer med handicap efter § 2, nr. 8, som ikke er
medlem af en arbejdsløshedskasse, samt udgifter efter §§ 99 og 101
ved ansættelse af personer med handicap, som ikke er medlem af en
arbejdsløshedskasse, i ustøttet beskæftigelse.
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Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli
2001 og derefter og indtil 1. juli 2002. Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen her (jf. aktivlovens § 72, stk.
2-4 og § 8, stk. 5 og stk. 7 i lov nr. 284 af 25. april 2001).
14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion
(§ 72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli
2001 og derefter. Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen her (jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i
lov nr. 284 af 25. april 2001).

15

Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli
2001 og derefter. Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen her (jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i
lov nr. 284 af 25. april 2001).

16

Tilskud med 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct.
refusion (§ 75)
Her registreres udgifter til tilskud på 1/2 af mindste overenskomstmæssige løn med 65 pct. statsrefusion til personer, der driver selvstændig
virksomhed og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen
har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige
virksomhed (jf. aktivlovens § 74 j).

17

Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct.
refusion (§ 75)
Her registreres udgifter til tilskud på 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn med 65 pct. statsrefusion til personer, der driver selvstændig
virksomhed og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen
har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige
virksomhed (jf. aktivlovens § 74 j).

18

Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct.
refusion (§ 74 a, stk. 1)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til
personer, der er visiteret til et fleksjob, og som venter på et fleksjob, jf.
aktivlovens § 74 a, stk. 1.
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel
til personer i visitationsperioden før første fleksjob registreres på gruppering 20.
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Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 2-4)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til
personer, som har ret til ledighedsydelse og bliver ledige efter at have
været ansat i fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 2. Endvidere registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, som bliver ledige efter at
have været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 3. Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er berettiget til ledighedsydelse, og som
bliver ledige ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 4.
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel
til personer, der har været ansat i fleksjob, registreres på gruppering 20.

20

Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§ 74 a,
stk. 5 og § 74 f, stk. 4)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel
med 35 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4.
Det gælder både udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til
personer i visitationsperioden før første fleksjob, til personer, der har
været ansat i fleksjob, og til personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse.

91

Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct.
refusion (§ 104, stk.1)

92

Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2)

