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ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR 
KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" 

 
I skrivelse af 22. december 1999 vedrørende orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for 
kommuner og amtskommuner, afsnit 8.3, oplyses om en række forventede ændringer på det sociale områ-
de. 
I forlængelse heraf orienteres hermed om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og 
amtskommuner, som følge af ændringer på det sociale område. 
Endvidere er foretaget enkelte ændringer som følge ændringer i integrationsloven. 
I bilagene er angivet de nye konteringsregler som følge af ændringerne i budget- og regnskabssystemet. 

 
Med venlig hilsen 

 
Karsten Stentoft 
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1. Ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik 
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ledighedsydelse ved overgang til fleksjob og i 
forbindelse med ferie m.v.) betyder, at personer, der er visiteret til et fleksjob under nærmere 
fastsatte betingelser, får udbetalt ledighedsydelse, mens de venter på et fleksjob (aktivlovens § 
74 a). 
Derudover medfører lovændringen, at personer, der er ansat i fleksjob, i en række tilfælde får ret 
til at få udbetalt ledighedsydelse under ferie (aktivlovens § 74 b). 
Endelig betyder lovændringen, at kommuner skal afholde samtlige udgifter til ledighedsydelse 
efter aktivlovens § 74, mens staten efter de hidtidige regler refunderede kommunernes udgifter 
med 50 pct. Udgifter til ledighedsydelse efter § 74 a afholdes ligeledes fuldt ud af kommunerne, 
mens staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til ledighedsydelse under ferie efter § 
74 b (jf. aktivlovens § 104, stk. 2). 
Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2000. 
Som følge af disse lovændringer foretages en række ændringer i kontoplanen. På funktion 5.41 
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob ændres den nuværende gruppering 07 Ledig-
hedsydelse med 50 pct. refusion (§ 74) til 07 Ledighedydelse mellem fleksjob uden refusion (§ 
74). Derudover oprettes driftsgrupperingerne 09 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første 
fleksjob uden refusion (§ 74 a) og 10 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§ 74 b). 
Endvidere henvises til §§ 74 a og 74 b på gruppering 02 Ledighedshedsydelse til flygtninge og 
løntilskud til flygtninge i skånejob med 100 pct. refusion (§§ 74 og 76). Endelig ændres gruppe-
ring 05 under drant 2 Statsrefusion til Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 
50 pct. refusion. 
Således ændres titlen på den nuværende driftsgruppering 07 på funktion 5.41. Derudover 
oprettes to nye driftsgrupperinger 09 og 10 på funktion 5.41. Endvidere henvises til §§ 74 
a og 74 b på driftsgruppering 02. Endelig ændres titlen på gruppering 05 under dranst 2. 
Ændringerne gælder fra regnskab 2000: 
5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob 
 1 Drift 
  02 Ledighedshedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob med 

100 pct. refusion (§§ 74, 74 a, 74 b og 76). 
  07 Ledighedsydelse mellem fleksjob uden refusion (§ 74) 
  09 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob uden refusion (§ 74 a) 
  10 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§ 74 b) 
 2 Statsrefusion 
  05 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion 
 
 
2. Øget forældrebetaling i kommuner med en pasningsgaranti i dagtilbud 
Lov om ændring af lov om social service (Mulighed for øget forældrebetaling i kommuner med 
en pasningsgaranti) betyder, at kommuner, som tilbyder en pasningsgaranti i dagtilbud efter §§ 
9-11, kan opkræve en særlig forhøjet forældrebetaling for ophold i dagtilbud for de aldersgrup-
per, som er omfattet af pasningsgarantien, dvs. indtil barnets skolestart. Den forhøjede foræl-
drebetaling udgør højst 1 pct. i år 2000, 2 pct. i  år 2001 og 3 pct. i år 2002 og de følgende år af 
de budgetterede udgifter (servicelovens § 15 a). 
Forældre med økonomisk og/eller socialpædagogisk friplads skal friholdes for at betale den 
særligt forhøjede forældrebetaling efter § 15 a. Forældre med økonomisk og/eller socialpæda-
gogisk friplads skal således betale samme takst, som de skulle have betalt, hvis kommunen ikke 
havde valgt at opkræve forhøjet forældrebetaling. Bestemmelserne om at friholde forældre med 
økonomisk og/eller socialpædagogisk friplads for at betale den særligt forhøjede forældrebeta-
ling fastsættes i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1166 af 29. december 1999 om forældre-
betaling for ophold i dagtilbud for børn. 
Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2000. Kommunen kan i år 2000 fastsætte betalingen 
efter §§ 15 og 15 a for år 2000 frem til udgangen af februar måned 2000. 
Der oprettes en ny indtægtsgruppering 93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud (§ 15 a i 
serviceloven) på funktionerne 5.11 Dagpleje, 5.12 Vuggestuer, 5.13 Børnehaver, 5.14 Integre-
rede daginstitutioner, 5.15 Fritidshjem og 5.18 Åbne pædagogiske tilbud til registrering af den 
særligt forhøjede forældrebetaling efter servicelovens § 15 a.  
På den nuværende gruppering 92 Forældrebetaling inkl. tilskud på de nævnte funktioner regi-
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streres den totale forældrebetaling inklusive fripladser, tilskud til nedsættelse af forældrebeta-
ling og udgifter til søskenderabat. Det vil sige, at på gruppering 92 registreres den forældrebeta-
ling, der svarer til 30 pct. af de budgetterede udgifter ved ophold i dagtilbudet, bortset fra ejen-
domsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse, jf. servicelovens § 15. I kontoplanen vil der 
fremover på gruppering 92 være henvist direkte til § 15 i serviceloven. 
Den nye gruppering 93 på de nævnte funktioner følger de samme principper, som gælder for 
gruppering 92. Det vil sige, at på gruppering 93 registreres den totale særligt forhøjede foræl-
drebetaling efter § 15 a inklusive fripladser og søskenderabat.  
Hvis kommunen beslutter at opkræve den særligt forhøjede forældrebetaling på op til 1 pct. i 
2000, skal kommunen således registrere den fulde forældrebetaling på op til 1 pct. af de budget-
terede udgifter på gruppering 93 på de relevante funktioner. 
De forøgede udgifter til fripladser som følge af den forhøjede forældrebetaling skal registreres 
på funktion 5.10, gruppering 01-05 og 09-10. Forældre med friplads friholdes som nævnt for at 
betale den særligt forhøjede forældrebetaling, ved at betale samme takst som de skulle have 
gjort uden forhøjelsen. Udgiften til fripladser skal således forhøjes med summen af antallet af 
børn med hel eller delvis økonomisk eller socialpædagogisk friplads ganget den særlig forhøje-
de forældrebetaling pr. plads. 
De forøgede udgifter til søskenderabat som følge af den forhøjede forældrebetaling skal regi-
streres på funktion 5.10 gruppering 17. De forøgede udgifter til søskenderabat vedrører kun de 
børn, som ikke har økonomisk og/eller socialpædagogisk friplads. 
Tilskud til nedsættelse af forældrebetaling (funktion 5.10, gruppering 11-15 og 20) påvirkes 
ikke af den særligt forhøjede forældrebetaling. 
Det kan nævnes, at kommunerne som følge af den særligt forhøjede forældrebetaling vil få mu-
lighed for at nedsætte tilskuddet til puljeordninger efter servicelovens § 11, som registreres på 
funktion 5.19. Der oprettes derimod ikke en særlig gruppering på denne funktion, ligesom der i 
dag ikke er nogen gruppering til registrering af forældrebetalingen på denne funktion. 
Således oprettes på funktionerne 5.11-5.15 og 5.18 en ny gruppering 93 Særlig forhøjet 
forældrebetaling inkl. tilskud (§ 15 a i serviceloven) og der indføres på gruppering 92 en 
direkte henvisning til servicelovens § 15 gældende fra regnskab 2000: 
5.11 Dagpleje 
 1 Drift 
  92 Forældrebetaling inkl. tilskud (§ 15 i serviceloven) 
  93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud (§ 15 a i serviceloven) 

5.12 Vuggestuer 
 1 Drift 
  92 Forældrebetaling inkl. tilskud (§ 15 i serviceloven) 
  93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud (§ 15 a i serviceloven) 

5.13 Børnehaver 
 1 Drift 
  92 Forældrebetaling inkl. tilskud (§ 15 i serviceloven) 
  93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud (§ 15 a i serviceloven) 

5.14 Integrerede daginstitutioner 
 1 Drift 
  92 Forældrebetaling inkl. tilskud (§ 15 i serviceloven) 
  93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud (§ 15 a i serviceloven) 

5.15 Fritidshjem 
 1 Drift 
  92 Forældrebetaling inkl. tilskud (§ 15 i serviceloven) 
  93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud (§ 15 a i serviceloven) 

5.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 
 1 Drift 
  92 Forældrebetaling inkl. tilskud (§ 15 i serviceloven) 
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  93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud (§ 15 a i serviceloven) 

3. Efterlevelseshjælp 
Med lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om social pension (Efterlevel-
seshjælp, ophævelse af efterlevelsespension m.v.) indføres en efterlevelseshjælp i lov om 
aktiv socialpolitik (§ 85 a). Efterlevelseshjælpen udbetales efter ansøgning af kommunen 
efter nærmere fastsatte regler til personer, hvis ægtefælle eller samlever afgår ved døden. 
I dag er det kun pensionister, der er gift med pensionister, der er sikret en efterlevelses-
ydelse i form af efterlevelsespension. Med lovændringen sikres såvel samlevende som 
samlevende gifte mulighed for efterlevelseshjælp, f.eks. også personer, der modtager 
kontanthjælp eller efterløn. Hjælpen er således ikke afhængig af status som pensionist, 
men omfatter både pensionister og ikke-pensionister. 
Hjælpen kan højst udgøre 10.000 kr. og er indtægts- og formueafhængig. Staten refunde-
rer 50 pct. af en kommunes udgifter til efterlevelseshjælp efter § 85 a. 
Efterlevende, som ellers er afskåret fra at få efterlevelseshjælp eller får reduceret efterlevelses-
hjælpen på grund af et formuetillæg, der hidrører fra en ejerbolig, hvor den efterlevende bor, 
kan efter anmodning få et lån af kommunen. Lånet udgør forskellen mellem det beløb, den ef-
terlevende er berettiget til efter de almindelige regler, hvor friværdi i ejerbolig indgår i formue-
tillægget, og det beløb, der kan udmåles, når friværdien af ejerboligen ikke indgår i formuetil-
lægget. Lånet indefryses i ejerboligen efter reglerne om indefrysning af ejendomsskatter, jf. lov 
om lån til betaling af ejendomsskatter. 
Lånet skal tilbagebetales til kommunen, når ejerboligen sælges eller når den efterlevende dør. 
Såvel lånet som tilbagebetalingen er omfattet af reglerne om 50 procent statsrefusion. 
Lovændringen træder i kraft 1. april 2000 og har virkning for de tilfælde, hvor dødsfaldet ind-
træder 1. april 2000 eller senere. 
Til registrering af udgifter til efterlevelseshjælp, eksklusiv efterlevelseshjælp ydet som 
lån, oprettes på funktion 5.01 Kontanthjælp en gruppering 17 Efterlevelseshjælp (§ 85 a). 
Således oprettes på funktion 5.01 Kontanthjælp en driftsgruppering 17 Efterlevelseshjælp 
(§ 85 a) gældende fra regnskab 2000: 
5.01 Kontanthjælp 
 1 Drift 
  17 Efterlevelseshjælp (§ 85 a) 
 
Til registrering af efterlevelseshjælp ydet som lån, oprettes på funktion 8.25 Andre lang-
fristede udlån og tilgodehavender en gruppering 01 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 
a, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik). På denne gruppering registreres forskydninger i 
efterlevelseshjælp ydet som lån. Statens andel på 50 pct. registreres på funktion 8.52 An-
den gæld. 
Således oprettes på funktion 8.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender en gruppe-
ring 01 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik) gæl-
dende fra regnskab 2000: 
8.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
 5 Finansforskydninger 
  01 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik) 
 
4. Driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter 
Lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af 
andre love medfører en finansieringsomlægning af udgifterne i forbindelse med aktivering m.m. 
Lovændringen betyder blandt andet, at kommunerne fremover skal afholde udgifterne for kon-
tanthjælpsmodtagere, der modtager aktiveringstilbud eller anden uddannelse godkendt af kom-
munen på en uddannelsesinstitution, der modtager tilskud/bevillinger fra Undervisningsministe-
riet eller fra en amtskommune i henhold til Undervisningsministeriets lovgivning.  
For kontanthjælpsmodtagere omfatter finansieringsomlægningen ikke kun udgifter til uddannel-
se i forbindelse med aktivering, men udgifter til uddannelse for alle kontanthjælpsmodtagere, 
der i henhold til lov om aktiv socialpolitik deltager i uddannelse godkendt af kommunen. Som 
konsekvens heraf indeholder loven en ændring af finansieringsbestemmelserne i lov om aktiv 
socialpolitik. 
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Efter de gældende regler refunderer staten inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes 
driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud efter § 16, stk. 2, nr. 1, 3-5, 7 og 8. Det samme 
gælder udgifter til godtgørelse efter § 38 (jf. aktivlovens § 100, stk. 2). I følge de nye regler 
refunderer staten inden for det nævnte rådighedsbeløb også 50 pct. af en kommunes driftsudgif-
ter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter aktivlovens § 12, herunder uddannelsesaktivi-
teter for personer, der modtager kontanthjælp under forrevalidering efter aktivlovens § 47, 
medmindre uddannelsesaktiviteten finansieres efter § 103, stk. 2 og 3 (aktivlovens § 100, stk. 
3). 
Lovændringen træder i kraft 1. januar 2000. 
For så vidt angår driftsudgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering af kontanthjælps-
modtagere anvendes de eksisterende grupperinger vedrørende uddannelse på funktion 5.98 og 
funktionerne på hovedkonto 3 til registrering af kommunernes nye driftsudgifter til uddannelse. 
For så vidt angår driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter aktivlovens § 12 
og for personer, der modtager kontanthjælp under forrevalidering efter aktivlovens § 47 oprettes 
en ny gruppering til registrering af disse udgifter på funktion 5.40 Revalidering, beskyttet be-
skæftigelse, aktivitets- og samværstilbud. 
Der oprettes på funktion 5.40 Revalidering, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og sam-
værstilbud en ny gruppering 07 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter (§§ 12 og 47) 
gældende fra regnskab 2000: 
5.40 Revalidering, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud 
 1 Drift 
  07 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter (§§ 12 og 47) 

5. Ændringer af integrationsloven  
Som følge af lov om ændring af lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrati-
onsloven) m.fl. foretages enkelte ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner 
og amtskommuner.  
Loven træder i kraft den 1. februar 2000. 
ATP-indbetalinger 
Efter lov om ændring af lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 
m.fl. skal der indbetales ATP-bidrag for visse modtagere af introduktionsydelse (§ 39 a-
b). Staten yder 100 pct. refusion af disse udgifter. 
Af hensyn til refusionsanmeldelsen over for Indenrigsministeriet skal beløbet kunne op-
gøres særskilt. Derfor oprettes på funktion 8.52 Anden gæld to grupperinger til registre-
ring af ATP-bidrag jf. integrationsloven samt refusion af ATP-bidrag jf. integrationslo-
ven. 
Således oprettes på funktion 8.52 Anden gæld grupperingerne 17 ATP-bidrag jf. integra-
tionsloven og 98 Refusion af ATP-bidrag jf. integrationsloven gældende fra regnskab 
1999  
8.52 Anden gæld 
 5 Finansforskydninger 
  17 ATP-bidrag jf. integrationsloven 
  98 Refusion af ATP-bidrag jf. integrationsloven 
 
Ændring i konteringsregler vedrørende 5.61 Introduktionsydelse 
Lov om ændring af lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) m.fl. 
medfører, at der ydes en særlig ydelse til udlændinge, der er fyldt 60 år (§ 27 a), at der 
ydes en særlig ydelse til udlændinge, der er varetægtsfængslet (§ 27 b), og at der indføres 
et særligt tillæg til udlændinge, der har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde (§ 28 
a). 
Som følge heraf ændres konteringsreglerne for funktion 5.61 Introduktionsydelser grup-
pering 01 Ydelse til udlændinge med 75 pct. refusion og gruppering 02 Ydelse til udlæn-
dinge med 100 pct. refusion  
Ændringerne fremgår af bilagene. 
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BILAG A 

Konteringsregler for funktion 5.41, gruppering 07, 09 og 10 

5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob 
02 Ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob med 100 
pct. refusion (§§ 74, 74 a, 74 b og 76) 

   Her registreres udgifter til ledighedsydelse efter §§ 74, 74 a og 74 b i lov om aktiv 
socialpolitik til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, og til 
flygtninge, der har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999 og som fylder 18 år i lø-
bet af de første 18 måneder efter opholdstilladelsen, i de første 18 måneder med 100 
pct. refusion. 

   Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til flygtninge i skånejob efter § 76, stk. 
2 i lov om aktiv socialpolitik, for flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. janu-
ar 1999, og for flygtninge, der har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999 og som 
fylder 18 år i løbet af de første 18 måneder efter opholdstilladelsen, i de første 18 må-
neder med 100 pct. refusion. 

07 Ledighedsydelse mellem fleksjob uden refusion (§ 74) 
   Her 
registreres udgifter til ledighedsydelse uden statsrefusion til personer, som har været 
ansat i fleksjob i 12 sammenhængende måneder, og som uforskyldt er blevet ledige, 
jf. aktivlovens § 74. 

09 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob uden refusion (§ 74 a) 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse uden statsrefusion til personer, der er visi-
teret til et fleksjob, og som venter på et fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a 

10 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§ 74 b) 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 50 pct. statsrefusion til 
personer, der er ansat i fleksjob, og som holder ferie i det første ansættelsesår, jf. ak-
tivlovens § 74 b. 
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BILAG B 

Konteringsregler for funktion 5.12-5.18 

Sidste afsnit i konteringsreglerne for funktion 5.12-5.18 (afsnit 4.5 – side 15) erstattes 
af følgende to afsnit: 

”Der er på hver af funktionerne 5.12-5.18 autoriseret en driftsgruppering til registre-
ring af forældrebetaling, jf. § 15 i serviceloven. Her registreres den totale forældrean-
del, eksklusiv særlig forhøjet forældrebetaling (§ 15 a). Den totale forældreandel op-
gøres inklusive fripladser, tilskud til nedsættelse af forældrebetaling og udgifter til sø-
skenderabat. Kommunens udgifter hertil registreres på funktion 5.10. Registreringen 
af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af eksterne arter. 
Der er derudover på hver af funktionerne 5.12-5.15 og 5.18 autoriseret en driftsgrup-
pering til registrering af den særligt forhøjede forældrebetaling efter servicelovens § 
15 a. Her registreres den fulde særligt forhøjede forældrebetaling, som kommuner 
med pasningsgaranti har besluttet at opkræve, før friplads og søskenderabat. Den sær-
ligt forhøjede forældrebetaling kan højst udgøre 1 pct. i 2000, 2 pct. i 2001 og 3 pct. i 
2002 og de følgende år af de budgetterede udgifter.” 
 
Konteringsregler for funktion 5.11 
Efter sidste afsnit i konteringsreglerne for funktion 5.11 (afsnit 4.5 – side 14) tilføjes: 
”Vedrørende registrering af forældrebetaling, jf. §§ 15 og 15 a i service loven, henvi-
ses til konteringsreglerne for funktion 5.12-5.18” 
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BILAG C 

Konteringsregler funktion 5.01, gruppering 17 

5.01 Kontanthjælp 
17 Efterlevleseshjælp (§ 85 a) 
Her registreres udgifter til efterlevelseshjælp, eksklusiv efterlevelseshjælp ydet som 
lån, efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik. I de tilfælde hvor den udbetalte hjælp 
ydes som et a conto beløb, og hvor der efterfølgende sker en regulering af beløbet, re-
gistreres 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. 
   Ved-
rørende registrering af efterlevelseshjælp ydet som lån henvises til konteringsreglerne 
for funktion 8.25. 

Ændrede konteringsregler for funktion 8.25 og 8.52 

I konteringsreglerne for funktion 8.25 Andre langfristede tilgodehavender, afsnit 4.8 – 
side 6, ændres første afsnit til følgende: 

”På denne funktion registreres forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter, ef-
terlevelseshjælp ydet som lån, henstandbeløb vedrørende frigørelsesafgift, boligind-
skud ved kommunens indgåelse af egne lejemål samt tilgodehavender, for hvilke der 
er indrømmet afdragsvis betaling ud over ét år, og som ikke skal registreres på sær-
skilte funktioner.” 

Derudover tilføjes følgende efter sidste afsnit i konteringsreglerne for funktion 8.25: 

”På funktionen er autoriseret en gruppering 01 Efterlevelseshjælp ydet som lån 
(§ 85 a, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik). På grupperingen registreres for-
skydninger i efterlevelseshjælp ydet som lån. Statens andel af efterlevelses-
hjælp ydet som lån registreres på funktion 8.52 Anden gæld.” 
I konteringsreglerne for funktion 8.52 Anden gæld, afsnit 4.8 - side 12, ændres 
første afsnit til følgende: 
”På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender 
hos staten. Der er tale om statens andel af beboerindskudslån, statens andel af 
efterlevelseshjælp ydet som lån, statens andel af frigørelsesafgift samt udgifter 
til sociale pensioner m.v., hvortil staten yder 100 pct. refusion.” 
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BILAG D 

Konteringsregler for funktion 5.40, gruppering 07  

5.40 Revalidering, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud  
07 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter (§§ 12 og 47) 
Her registreres driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter aktivlo-
vens § 12. Det drejer sig udgifter til de uddannelser, som kontanthjælpsmodtagere 
med godkendelse af kommunalbestyrelsen kan deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. 
klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. Socialministeriets be-
kendtgørelse nr. 10. af 8. januar 1998 om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp ef-
ter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. 
 
Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter for 
personer, der modtager kontanthjælp under forrevalidering efter aktivlovens § 47. For-
revalidering omfatter aktiviteter, som revalidenden gennemfører før det erhvervsmæs-
sige sigte er afklaret. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sig-
te (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 om-
fattet af reglerne om statsrefusion, jf.  aktivlovens § 100, stk. 3. 
 
Det bemærkes, at udgifter til uddannelsesaktiviteter efter aktivlovens §§ 48 og 68, 
som er omfattet af den delte finansiering mellem kommuner og amter, jf. § 103, stk. 2 
og 3, registreres på gruppering 02 og 03. 
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BILAG E 

Konteringsregler som følge af ændringer i integrationsloven 

5.61 Introduktionsydelse 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsydelse og hjælp i 
særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

01   Ydelse til udlændinge med 75 pct. refusion 
   Her registreres udgifter til introduktionsydelser, jf. kapitel 5 i lov om integration af 

udlændinge i Danmark, med 75 pct. refusion, herunder særlig støtte efter § 28a (bolig-
tillæg). 

02   Ydelse til udlændinge med 100 pct. refusion 
   Her registreres udgifter til introduktionsydelser til handicappede og uledsagede børn 

med 100 pct. refusion, jf. kapitel 5 og § 45, stk. 3, i lov om integration af udlændinge i 
Danmark, samt udgifter til ydelser efter integrationslovens § 27a( udlændinge over 60 
år) og § 27 b (ydelse til personer i fængsel mv.). 

03  Hjælp i særlige tilfælde 
   Her registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter integrationslovens kapitel 6. 
90-92 Tilbagebetaling vedrørende ydelser og hjælp i særlige tilfælde 
   Her registreres eventuelle tilbagebetalinger vedrørende introduktionsydelser og hjælp i 

særlige tilfælde. 
 
8.52 Anden gæld 
I konteringsreglerne vedrørende 8.52 Anden gæld ændres 2. afsnit til følgende: 

”Det drejer sig om grundbeløb m.v. af sociale pensioner, hvortil staten yder 100 
pct. refusion, børnetilskud og udlæg af underholdningsbidrag samt sygedagpenge 
og dagpenge vedrørende graviditet, barsel og adoption, hvortil staten yder 100 pct. 
refusion. Endvidere drejer det sig om ATP-bidrag samt ATP-bidrag jf. integrati-
onsloven, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Endelig drejer det sig om orlovs-
ydelser til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, hvortil 
staten yder 100 pct. refusion.” 

 


