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ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER
5.95 Jobtræningsordningen
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende jobtræning for
ledige dagpengemodtagere, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Det bemærkes, at løn til personer i jobtræning og projektydelse til personer i
individuel jobtræning registreres under art 1.
Der er på funktionen autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås
idet følgende:
01

Løn til personer i jobtræning
Her registreres lønudgifter til personer, som er ansat i almindelige jobtræningsforløb, jf. § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

03

Undervisning
Her registreres udgifter til undervisning af de ledige i jobtræningsperioden, herunder udgifter til køb af kurser, løn til kursuslærere m.v.

Ved ansættelse af ledige dagpengemodtagere i jobtræning udbetaler staten et
løntilskud, jf. § 69, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Denne indtægt registreres under dranst 2 gruppering 06 løntilskud til offentlige arbejdsgivere.
Det bemærkes, at tilskud og tilsvar i forbindelse med den mellemkommunale
udligning i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik ikke registreres
på denne funktion, men på funktion 7.85.
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5.96 Pulje- og servicejob
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende puljejob for ledige dagpengemodtagere, som er iværksat efter tidligere kapitel 9a i lov om en
aktiv arbejdsmarkedspolitik. Puljejobordningen er ophørt og der kan alene være
tale om afløb. Endvidere registreres her tilskud til personer ansat i servicejob,
jf. lov om servicejob.
Løn til personer ansat i puljejob registreres under art 1.
Der er autoriseret en driftsgruppering til registrering af lønudgifter til personer
ansat i puljejob.

Ved ansættelse af ledige dagpengemodtagere i puljejob udbetaler staten et tilskud, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Der er under dranst 2 autoriseret en gruppering til registrering af tilskuddet. Denne indtægt registreres under
5.95, dranst 2, gruppering 06 løntilskud til offentlige arbejdsgivere.
Der er desuden registreret en driftsgruppering til registrering af indtægter vedrørende tilskud til personer ansat i servicejob.
01 Løn til personer i puljejob
Her registreres løn til personer i puljejob, jf. lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik.

91 Tilskud vedrørende servicejob (udgår)
Her registreres tilskud til ansættelse af personer i servicejob, jf. lov om
servicejob.
Ved ansættelse af personer i servicejob udbetaler staten et tilskud, jf. lov om
servicejob. Der er under dranst 2 autoriseret gruppering 03 til registrering af
tilskuddet.
5.97 Arbejdsformidling
På denne funktion registreres kommunale udgifter til arbejdsformidling, herunder amtskommunernes andel på 25 pct. ved oprettelse og drift af de statslige
arbejdsformidlingskontorer.
5.98 Beskæftigelsesordninger
Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale
beskæftigelses- og uddannelsesindsats. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob
i kommunale virksomheder.
Det bemærkes, at udgifter vedrørende ledige dagpengemodtagere registreres på
funktion 5.95, og at udgifter til forsørgelse til personer omfattet af lov om aktiv
beskæftigelsesindsats i form af kontanthjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg
og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10-12 registreres på funktion 5.05.
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På funktionen registreres desuden udgifter og indtægter vedrørende orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere. Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvortil der ydes 100 pct. refusion, registreres på funktion 8.52
Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomheder eller godtgørelse forbundet med udsatte unges virksomhedspraktik,
registreres under art 5.2. Lønudgifter til projektledere m.v. registreres under art
1.
Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere registreres under art 5.2
Det bemærkes endvidere, at løn til beskæftigelseskonsulenter registreres på
hovedkonto 6.

På funktionen er autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås i det
følgende.
01

Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere
Her registreres udgifter til orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere, jf.
lov om orlov.

02

Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse.
Her registreres udgifter til orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse, jf. § 35 i bekendtgørelse nr. 157 af 20. marts 2002 om orlov til børnepasning.

03

Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik
Her registreres udgifter til kommunens godtgørelse til særlig udsatte
unge under 18 år, der deltager i virksomhedspraktik efter § 50 a i lov
om aktiv beskæftigelsesindsats.

04

Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte
projekter og uddannelsesforløb herunder praktik, jf § 32 stk 1 nr. 2 og §
33 i kommunalt regi, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende individuel jobtræning for aktiverede kontanthjælps- og 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.

05

Særligt tilrettelagte projekter i privat regi
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte
projekter og uddannelsesforløb herunder praktik, jf. § 32, stk. 1 nr. 2 og
§ 33 i privat regi, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres her udgifterne vedrørende beskæftigelse individuel jobtræning
i privat regi, jf. lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifterne vedrørende beskæftigelse af kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere i private husstande, jf. lov om aktiv socialpolitik.
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Arbejdsmarkedsuddannelser
Her registreres den del af udgifter og indtægter vedrørende uddannelser
efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som vedrører AMU-kurser.
I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til arbejdsmarkedsuddannelser, som kan henføres til personer, der ikke er
kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter § 16, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Disse udgifter registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på funktion 5.98.

07

Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb
Her registreres den del af udgifter og indtægter vedrørende uddannelser
efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats end de uddannelser som registreres på gruppering 06, 14, 16 og 18.
I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til andre
uddannelser, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Disse udgifter registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på funktion
5.98.

09

Job med løntilskud til offentlige virksomheder m.v.
Her registreres lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder
m.v. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion 5.05 under gruppering 08 og 09/fra budget 2004 på gruppering 11.

11 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om
aktiv beskæftigelse)
Her registreres udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til kontanthjælpsmodtagere
og starthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter kapital 10-12, jf. lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 76, jf. § 77.
12 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om aktiv
beskæftigelsesindsats § 78-81).
Her registreres støtten til mentorfunktion for kontanthjælpsmodtagere
og starthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter kapital 10-12. Støtte
til mentorfunktion kan gives til en medarbejder i virksomheden eller på
en uddannelsesinstitution. På uddannelsesinstitutionen og i en mindre
virksomhed kan mentorfunktionen varetages af en ekstern konsulent, jf.
§ 78, stk. 2 og 3. Støtte til mentorfunktion gives til dækning af frikøb af
medarbejder hos arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution, eller som
honorar af ekstern konsulent, jf. § 79. Der kan endvidere gives tilskud
til køb af uddannelse for medarbejdere, jf. § 80.
13 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansættelse for
kontanthjælpsmodtagere (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 99 og 101).
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Her registreres udgifter i forbindelse med opkvalificering herunder ud
gifter til vejledningsforløb for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere uden løntilskud, jf. § 99.
Endvidere registreres udgifter i forbindelse med introduktion ved ansættelse uden løntilskud for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere. Støtten kan gives i form af støtte til en mentorfunktion ved frikøb
af medarbejdere, som varetager funktionen eller i form af ekstern konsulent i mindre virksomheder. Der kan endvidere gives tilskud til køb af
uddannelse af mentoren, jf. § 101.
14 Ordinære uddannelsesforløb (§ 33, stk. 1. nr. 3 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats)
Her registreres udgifter og indtægter til uddannelse efter § 33 stk. 1 nr. 3
for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere aktiveret efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
16

Produktionsskoler
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende produktionsskoler, jf.
lov om produktionsskoler. Dog registreres kommunale bidrag til staten
vedrørende ordinære elever på produktionsskoler på funktion 3.44 Andre faglige uddannelser, gruppering 01.
I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til produktionsskoler, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse
udgifter registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på funktion 5.98.

17

Amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse
Her registreres amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse.

18

Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere.
Her registreres udgifter til danskundervisning af aktiverede kontanthjælpsmodtagere efter § 2 nr. 2 og 3, som deltager i undervisningen i
kombination med tilbud efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Udgifter til danskundervisning, som vedrører øvrige kursister, som ikke
deltager i undervisningen efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats registreres under 5.60 gruppering 02.

92

Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v.
Her registreres indtægterne vedrørende de private husstandes betaling
for de udsendte kontanthjælpsmodtageres præsterede arbejdstimer, jf.
lov om aktiv beskæftigelsesindsats, samt andre indtægter, f.eks. salgsindtægter vedrørende beskæftigelsesprojekter.

96

Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere.
Her registreres tilskud efter lov nr. 423 af 31. maj 2000 om tilskud til
undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Tilskuddene vedrører
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kun aktiverede kontanthjælpsmodtagere, som deltager i undervisningen
som led i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Tilskud vedrørende øvrige kursister, som ikke deltager i danskundervisningen efter kapitel 10-12 registreres på 5.60 gruppering 96.
Det bemærkes, at gruppering 06 under dranst 2, vedrører refusion fra orlovsydelse for kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse.
Endvidere er der under dranst 2 autoriseret en gruppering 07 til registrering af
den refusion, som staten inden for et rådighedsbeløb (loft) yder på 50 pct. Af
kommunens driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter kapitel 10, tillægsydelser i form af hjælpemidler og mentorordning efter kapitel 14, godtgørelse efter
§ 83, opkvalificering i forbindelse med ansættelse efter § 99 og udgifter til
introduktion ved ansættelse efter § 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
samt driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 12, herunder uddannelsesaktiviteter for personer, der modtager kontanthjælp under forrevalidering efter § 47 i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 118, stk. 1 og § 119,
stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og § 100, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik.
Der er under dranst 2 autoriseret en gruppering 16 til registrering af tilskud til
produktionsskoler. I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres tilskud
vedrørende produktionsskoler, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse udgifter registreres under dranst 2 på en autoriseret gruppering 17 Tilskud
vedrørende produktionsskoler til andre end kontanthjælpsmodtagere.
Der er endvidere under dranst 2 autoriseret en gruppering 20 til registrering af
tilskud fra EU. I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres tilskud fra
EU, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse tilskud registreres under
dranst 2 på en autoriseret gruppering 19 Tilskud fra EU vedrørende andre end
kontanthjælpsmodtagere.

ØVRIGE SOCIALE FORMÅL
5.99 Øvrige sociale formål
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale
formål, herunder udgifter til husly efter § 66 i lov om social service.
Det bemærkes, at støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. § 115 i lov om social
service registreres på funktion 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde.
På funktionen er autoriseret følgende driftsgruppering
01

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

