
 

 

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommu-
ner og amtskommuner 

Hermed orienteres om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og 
amtskommuner som følge af beslutningen om, at udbetalingen for forsikrede ledige, 
som tidligere blev administreret af Beskæftigelsesministeriet pr. 1. januar 2004 skal 
overgå fra AF til det kommunale refusionssystem  

Med lov nr. 1036 af 17. december 2002 om en aktiv arbejdsmarkedspolitik er der ind-
ført en ny økonomistyringsmodel for aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige med 
henblik på at forbedre og effektivisere økonomistyringen. Udbetalingen af løntilskud til 
(amts)kommunerne til jobtræning og individuel jobtræning overgår hermed fra Arbejds-
formidlingen til Socialministeriet, der herefter varetager udbetalingsadministration m.v. i 
forhold til jobtræning og individuel jobtræning i (amts)kommunerne. Socialministeriet 
varetager herefter med udgangspunkt i revisorpåtegnede årsopgørelser fra 
(amts)kommunerne den regnskabsmæssige kontrol med (amts)kommunernes anmod-
ninger om udbetalinger af tilskud til jobtræning og individuel jobtræning. 

Ændringen indebærer, at der autoriseres 4 nye grupperinger: 

1. På funktion 5.95 Jobtræning, dranst 2 (statsrefusion), autoriseres:  

• Gruppering 02. Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede 

• Gruppering 04. Tilskud til uddannelsesaftaler for ledige  

• Gruppering 06. Løntilskud til offentlige arbejdsgivere 

2. På funktion 5.96 Pulje og servicejob, dranst 2 (statsrefusion), autoriseres:  

• Gruppering 03. Tilskud til servicejob i kommuner.  

Der vedlægges bilag 1, der viser ændringerne i den autoriserede kontoplan på funktio-
nerne 5.95 og 5.96, samt bilag 2 med justerede konteringsregler.   
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Ændringerne træder i kraft 1. januar 2004.  

 

Med venlig hilsen 

Jakob Sylvest Nielsen 

 

 

Bilag A. Kontoplan 

 

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 

5.95 Jobtræningsordningen 
 1 Drift 
  01 Løn til personer i jobtræning 
  02 Projektydelse til personer i individuel jobtræning 
  03 Undervisning 
  90 Præmieringsordning 
  92 Betaling vedrørende individuel jobtræning i private 
   husstande m.v. 
 2 Statsrefusion 
  01 Jobtræningsstøtte 
  02 Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede 
  03 Berigtigelser 
  04 Tilskud til uddannelsesaftaler for ledige 
  05 Tilskud fra EU 
  06 Løntilskud til offentlige arbejdsgivere 
5.96 Pulje– og servicejob 
 1 Drift 
  01 Løn til personer i puljejob 
  90 Præmieringsordning 
  91 Tilskud vedrørende servicejob 
 2 Statsrefusion 
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  01 Tilskud vedrørende personer i puljejob 
  02 Berigtigelser 
  03 Tilskud til servicejob i kommuner 
 



 

 

Bilag B. Konteringsregler 

 

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 

 
5.95 Jobtræningsordningen 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende jobtræning for ledi-
ge dagpengemodtagere, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. 
 
Det bemærkes, at løn til personer i jobtræning og projektydelse til personer i indi-
viduel 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 job-
træningsforløb, jf. § 13 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. 
 

02 Projektydelse til personer i individuel jobtræning 
Her registreres den projektydelse, der udbetales til personer, som er ansat i 
individuel jobtræning, jf. § 23 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. 
 

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

90 Præmieringsordning 
Her registreres indtægter vedrørende præmieringsordningen for dag-
pengeberettigede, der ansættes i ordinært job fra jobtræning. Andre udgifter 
og indtægter vedr. ansættelsen registreres på den relevante funktion. 
 

92 Betaling vedrørende individuel jobtræning i private husstande m.v. 
Her registreres indtægterne vedrørende betaling fra folkeoplysende or-
ganisationer, beboerforeninger, private husstande m.v. for udsendelse af le-
dige i individuel jobtræning, jf. § 24, stk. 2 i lov om en aktiv ar-
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bejdsmarkedspolitik. 
 

Ved ansættelse af ledige dagpengemodtagere i jobtræning udbetaler staten et løntil-
skud, jf. § 14 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Denne indtægt registreres 
under dranst 2, gruppering 01 Jobtræningsstøtte. Her registreres ligeledes det til-
skud, som udbetales ved ansættelse af ledige dagpengemodtagere i individuel job-
træning, jf. § 24, stk. 1, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. 
 
Endvidere er autoriseret grupperinger under dranst 2 til registrering af tilskud til 
uddannelsesaftaler for beskæftigede (gruppering 02), tilskud til uddannelsesaftaler 
for ledige (gruppering 04), samt løntilskud til offentlige arbejdsgivere (gruppering 
06).  
 
Det bemærkes, at tilskud og tilsvar i forbindelse med den mellemkommunale ud-
ligning i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik ikke registreres på den-
ne funktion, men på funktion 8.85. 
 
 
 
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. Endvidere registreres her tilskud til personer ansat i service-
job, 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. 
 
Desuden er der på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af 
indtægter vedrørende præmieringsordningen for dagpengeberettigede, der ansættes 
i ordinært job fra puljejob samt tilskud til personer ansat i servicejob. 
  
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. 
 
Endvidere er under dranst 2, autoriseret gruppering 03 til registrering af tilskud til 
servicejob i kommuner.  
 
01 Løn til personer i puljejob 
 Her registreres løn til personer i puljejob, jf. lov om aktiv arbejdsmarkedspo-

litik.  

90 Præmieringsordning 
 Her registreres indtægter vedrørende præmieringsordningen for dagpengebe-

rettigede, der ansættes i ordinært job fra puljejob 

91 Tilskud vedrørende servicejob 
 Her registreres tilskud til ansættelse af personer i servicejob, jf. lov om ser-

vicejob.



 

 

 

 


