
 

 

 

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

Resumé 

Hermed orienteres om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og 
amtskommuner som følge af ny lovgivning på beskæftigelsesområdet. Baggrunden for 
ændringerne er dels flytning af opgaver fra lov om aktiv socialpolitik til lov om aktiv be-
skæftigelsespolitik, en konsistent opdeling af driftsudgifter, så de svarer til beskæftigel-
sespolitikkens brugergrupper, samt indførelse af en række nye ordninger. Hovedparten 
af ændringerne træder i kraft 1. juli 2003. Endelig skal nævnes, at enkelte grupperinger 
nedlægges fra 1. januar 2004, ligesom der er foretaget en række redaktionelle ændrin-
ger.   

Der gøres særligt opmærksom på funktion 05.41. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 
og skånejob, gruppering 12. Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. 
refusion. Grupperingens nuværende indhold bortfalder og erstattes af et nyt indhold. 

I bilag A og B er ændringerne i kontoplanen og konteringsreglerne nærmere beskrevet. 

Beskrivelse af ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amts-
kommuner på Beskæftigelsesministeriets område.   

Folketinget har vedtaget lov nr. 417 af 10. juni 2003 om ændring af lov om aktiv social-
politik og andre love (Loft over kontanthjælpen, hjælp til unge og forsørgere, flytning af 
reglerne om aktive tilbud m.v.), lov nr. 419 af 10. juni 2003 om en aktiv beskæftigelses-
indsats og lov nr. 416 af 10. juni 2003 om ansvaret for og styringen af den aktive be-
skæftigelsesindsats 
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Kontor: 1.ø.kt. 
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Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 
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Lovændringen flytter reglerne om aktive tilbud fra lov om aktiv socialpolitik til lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, samtidig med at der er en række ændringer af reglerne 
om driftsudgifter.  

Udgifter til tillægsydelser (hjælpemidler, mentor, befordringsgodtgørelse mv.) er endvi-
dere i overensstemmelse med systematikken i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
opgjort på grupperinger, som dækker de relevante målgrupper. Budgetgarantien opgø-
res i overensstemmelse hermed.  

Nogle af ændringerne vil træde i kraft allerede fra 1. juli 2003. Andre vil først træde i 
kraft 1. januar 2004. Enkelte af lovændringer skal først notificeres i EU. 

Ifølge lov nr. 417 af 10. juni 2003 § 9 stk. 2 kan personer, der har fået tilsagn om eller 
er påbegyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpo-
litik, fortsætte eller påbegynde tilbuddet efter de hidtil gældende regler. Udgiften til akti-
veringstilbud konteres efter de hidtil gældende regler i den kommunale kontoplan. 

Lovændringer med betydning for registrering efter budget- og regnskabssyste-
met. 

På grund af flytning af aktiveringstilbuddene fra lov om aktiv socialpolitik til lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats er der ændringer i lovhenvisningerne på en række gruppe-
ringer på 5.01, 5.04, 5.05, 5.40, 5.41 og 5.98. 

Lovene indeholder følgende ændringer, som har konsekvens for registrering af udgifter 
i Budget- og regnskabssystemet for kommuner og amtskommuner: 

Handicappede personer. 

Beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, som ikke er medlem af en ar-
bejdsløshedskasse varetages af kommunen, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
§ 2 stk. 1, nr. 8 og § 3 stk. 5.  

Løntilskuddet til gruppen konteres på 5.41 gruppering 08 sammen med løntilskud til 
personer på skånejob. Eventuelle driftsudgifter til gruppen konteres på en ny gruppe-
ring 12 på 5.41 sammen med driftsudgifter til personer i fleksjob og skånejob. 

Ændringen har virkning fra 1. juli 2003.  

Mentorordning. 

Der indføres en mentorordning med henblik på at styrke introduktionen på arbejdsplad-
sen eller til en uddannelse for kontanthjælpsmodtagere, revalidender, personer på 
skånejob og handicappede personer 

Udgiften til mentorordning for aktiverede kontanthjælpsmodtagere konteres på en ny 
gruppering 12 på 5.98. Udgiften til mentorordning for revalidender konteres på 5.01 
gruppering 03. Udgiften til mentorordning for personer i skånejob og handicappede 
personer registreres på 5.41 gruppering 12. 
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Ændringen træder i kraft 1. juli 2003.  

Udgifter til opkvalificering ved ansættelse og introduktion ved ansættelse. 

Der kan ydes tilskud til opkvalificering ved ansættelse af en person uden løntilskud, jf. 
§ 99 i lov nr. 419 af 10. juni 2003 om en aktiv beskæftigelsesindsats. I forbindelse med 
ansættelse af en person uden løntilskud kan der endvidere ydes støtte til en mentor-
funktion, jf. lovens § 101. 

Udgiften til opkvalificering og introduktion for kontanthjælpsmodtagere som ansættes 
uden løntilskud konteres på en ny gruppering 13 på 5.98. For revalidender som ansæt-
tes uden løntilskud konteres udgiften på 5.01 gruppering 12. Udgiften til ansættelse af 
personer i skånejob og handicappede personer uden løntilskud konteres på 5.41 grup-
pering 12. 

§ 99 træder i kraft 1. juli 2003. § 101 skal notificeres af EU. 

Tilskud til udgifter til hjælpemidler. 

For at fremme at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud kan der 
ydes tilskud efter § 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til hjælpemidler. Det er 
en forudsætning at tilskuddet er af afgørende betydning for at personen kan fastholde 
eller opnå ansættelse. 

Tilskuddet konteres på 5.01 gruppering 12. 

Ændringen træder i kraft, når den er blevet notificeret i EU. 

Tilskud til udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber, undervisningsmateriale, mindre 
arbejdspladsindretning). 

Tilskuddet kan ydes til kontanthjælps- og startshjælpsmodtagere, revalidender, perso-
ner i skånejob og handicappede personer. Det er en betingelse for at give tilskuddet, at 
udgiften er en nødvendig følge af tilbud om opkvalificering og vejledning eller af en 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. 

Udgiften for aktiverede kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere konteres på en ny 
gruppering 11 på 5.98. For revalidender konteres udgiften på 5.01 gruppering 03 og for 
personer i skånejob og handicappede personer konteres udgiften på 5.41 gruppering 
12. 

Ændringen har virkning fra 1. juli 2003.  
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Udgifter til rådighedsafprøvning af personer på ledighedsydelse. 

Udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering og udgifter til hjælpemidler i forbin-
delse med rådighedsafprøvning af personer på ledighedsydelse konteres på en ny 
funktion 5.41 gruppering 03. 

Ændringen har virkning fra 1. juli 2003.  

Udgifter til ordinære uddannelsesforløb. 

I forbindelse med tilbuddet om vejledning og opkvalificering kan der gives tilbud om 
ordinære uddannelsesforløb ud fra en konkret individuel vurdering af, hvad der kan 
bringe personer hurtigst muligt ind på arbejdsmarkedet. 

Udgiften for kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere konteres på funktion 5.98 gruppe-
ring 14. 

Ændringen har virkning fra 1. juli 2003.  

Ændret opgørelse af aktivere kontanthjælpsmodtagere. 

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der en klarere opdeling af forsørgelsesydel-
se under tilbud. Personer i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virk-
somhedspraktik modtager deres ydelse under tilbuddene. Personer i tilbud efter kapitel 
12, Ansættelse med løntilskud, modtager løn og arbejdsgiveren får udbetalt et løntil-
skud. Som konsekvens heraf sker der ændringer i den kommunale kontoplan. 

På funktion 5.05 nedlægges gruppering 02 Kontanthjælp til personer under 30 år i visi-
tations og mellemperioder. Udgiften til persongruppen skal fra 1. januar 2004 konteres 
på de almindelige kontanthjælps- og starthjælpskonti på funktion 5.01. Tilsvarende skal 
udgiften til særlig støtte for gruppen konteres på 5.01 gruppering 16 

De aktiverede kontanthjælpsmodtagere på 5.05 gruppering 08 Aktivering af personer 
under 30 år og gruppering 09 Aktivering af personer fyldt 30 år nedlægges med ud-
gangen af regnskabsår 2003.  

I stedet oprettes to nye konti på funktion 5.05, gruppering 10 Forsørgelse af personer i 
tilbud efter kapitel 10 og kapitel 11 og gruppering 11 Løntilskud til personer i tilbud efter 
kapitel 12. 

Ændringen har virkning fra 1. januar 2004. 

Nedlæggelse af præmieringsordning. 

Præmieringsordningen ophører pr. 1. juli 2003. På funktion 5.98 dranst 1 nedlægges 
gruppering 10 Præmieringsordning og på dranst 2 nedlægges gruppering 04 Refusion 
vedrørende præmieringsordning. 

Ændringen har virkning fra 1. januar 2004. 
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Andre ændringer. 

Udgifter til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning mv. efter § 74 til personer i 
fleksjob konteres på funktion 5.41 gruppering 12. 

Ændringen har virkning fra 1. juli 2003.  

 

Med venlig hilsen 

 

Jakob Sylvest Nielsen 



 

 

Bilag 1. Kontoplan 

5 Social- og sundhedsvæsen 
 
KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 
 
5.01 Kontanthjælp 
 
 1 Drift 
 01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse (§ 9 stk. i lov nr. 417 af 10. 

juni 2003 om aktiv socialpolitik). 
 02 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (§ 52 i lov om aktiv socialpoli-

tik) 
 03 Tillægsydelser under revalidering og merudgifter til bolig under revali-

dering (lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76, 78, 79, 80 og 82 og 
lov om aktiv socialpolitik § 64). Ikrafttræden: Regnskab 
2003/budget 2004  

 04 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (§§ 83 og 84) 
 05 Tilskud til selvstændig virksomhed (Lov om aktiv socialpolitik § 65) 
 06 Sygebehandling, medicin (§ 82) 
 07 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud 

med 65 pct. refusion (lov nr. 419 af 10. juni 2003 om aktiv beskæftigel-
sesindsats § 51, stk. 3, jf. § 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, 
stk. 2).  

 08 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (§§ 81 og 85) 
 09 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§ 

28) 
 10 Merudgifter m.v. for voksne med nedsat funktionsevne (§ 84) 
 11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. 

refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, jf. lov om aktiv beskæftigelses-
indsats § 45, stk. 2)  

 12 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion (lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats §§ 99, 100 og 101). Ikrafttræden: Regnskab 
2003/budget 2004 

 13 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 
år (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, § 25, stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12 nr. 1 
og stk. 13, § 25 a , og § 26, stk. 5) 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

Dato: 25. juni 2003 
Kontor: 1.ø.kt. 
J.nr.: 2003-2544-5 
Sagsbeh.: jsn 
Fil-navn: Orienteringsskriv.bilag 
AII.kontoplan.doc 
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 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). 

 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med 
nedsat funktionsevne (§ 29) 

 16 Særlig støtte (§ 34) 
 17 Efterlevelseshjælp (§ 85 a) 
 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, og § 26. stk. 5 

 19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til 
asylansøgere (§§ 25 a, 27 og 27 a) 

 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, og § 26, stk. 5) 

 91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion(§§ 91, 93 og 94 i lov 
om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
samt § 119 i lov om social service) 

 92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§§ 91 og 93 i lov om 
aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

 93 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv 
socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9) 

 95 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. (§ 92) 
 
 

2 Statsrefusion 

 01 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65pct. refusion på 
grupperingsnr. 07 og 11 minus grupperingsnr. 92 

 02 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 01-06, 08-10, 12-20, 
minus grupperingsnr. 91, 93 og 95 

 03 Berigtigelser 
 04 Tilskud fra EU 
 
5.04 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
 
 1 Drift 
 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) 

 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) 

 06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 
med 100 pct. refusion 

 16 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 
 91 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 
 92 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. Refusion 
 2 Statsrefusion 
 01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 
 02 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
 04 Tilskud fra EU 
 
5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
  
 1 Drift 
 02 Kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne 

(§§ 25, 25 a, og 26, stk. 5, jf. jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003 
om aktiv socialpolitik) 
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 04 Særlig støtte (§ 34, jf. §§ 16, 20, 21, 23, 24 og 36). Kontoen nedlægges 
efter regnskabsår 2003 

 07 Godtgørelse (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 83) 
 08 Aktivering af personer under 30 år (lov om en aktiv beskæftigelsesind-

sats §§ 92-94, § 96, jf. §§ 38 stk. 2, § 45, stk. 2 og §§ 63 og 64, stk. 3). 
Kontoen nedlægges efter regnskabsår 2003 

 09 Aktivering af personer fyldt 30 år (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
§§ 95 og 9621, jf. §§ 38 stk. 2, § 45, stk. 2 og §§ 63 og 64, stk. 3). Kon-
toen nedlægges efter regnskabsår 2003 

 10 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats §§ 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3). Ikrafttrædelse-
sår: Budget 2004. 

 11 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om aktiv beskæfti-
gelsesindsats (§ 63 jf. § 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats). Ikrafttrædelsesår: Budget 2004. 

 93 Tilbagebetaling 
   
 2 Statsrefusion 
 01 Refusion af udgifterne på gruppering 02-06 og 08-09 minus gruppering 

93 
 03 Berigtigelser 
 04 Tilskud fra EU 
 
5.40 Revalidering 
  
 1 Drift 
 02 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt job-

indslusningsprojekter (§ 23 i jf. lov nr. 416 af 10. juni 2003 om ansvaret 
for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) 

 03 Amtskommunal revalideringsindsats (§ 22 i lov om ansvaret for styrin-
gen af den aktive beskæftigelsesindsats) 

 04 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner m.v. 
 05 Løn til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner m.v. 
 07 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter (§§ 12 og 47) 
   
 2 Statsrefusion 
 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion (§ 48 i lov 

om aktiv socialpolitik) 
 02 Refusion af udgifterne til flygtninge i øvrigt med 100 pct. refusion 
 03 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion 
 
 
5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob 
  
 1 Drift 
 01 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion (§ 74 

f, stk. 1-3) 
 03 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse (§ 32 stk. 1 nr. 2 og 3, jf. 

§ 32, stk. 2 og §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 
Ikrafttræden: Regnskab 2003/budget 2004 

 04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion 
(§ 72) 

 05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion 
(§ 72) 

 06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. Refusion 
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(§72) Ledighedsydelse mellem fleksjob uden refusion (§ 74 a, stk. 2-5, 
indtil 1. juli 2001 § 74) [nedlægges fra budget 2002] 

 07 Løntilskud til personer i skånejob med 50 pct. refusion (§ 76) 
 08 Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer med 50 pct. 

refusion (§ 63 jf. § 64 stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats). Ikrafttræden: Regnskab 2003/budget 2004  

 09 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h) 
 10 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refu-

sion (§ 74 i) [Indtil 1. juli 2002 § 74 f] 
 11 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion (§ 74 g) 
 12 Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede perso-

ner (§§ 74, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 
Ikrafttræden: Regnskab 2003/budget 2004 

 13 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 
(§ 72) 

 14 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 
(§ 72) 

 16 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. 
refusion (§ 74 j) 

 17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. 
refusion (§ 74 j) 

 18 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. 
refusion (§ 74 a, stk. 1) 

 19 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 2-4) 
 20 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§ 74 a, 

stk. 5 og § 74 f, stk. 4) 
 
 
5.98 Beskæftigelsesordninger 
  
 1 Drift 
 01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 
 04 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi 
 05 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi 
 06 Arbejdsmarkedsuddannelser 
 07 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb. 
 09 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder m.v. 
 10 Præmieringsordning (§ 101). Kontoen nedlægges efter regnskabsår 

2003. 
 11 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om 

aktiv beskæftigelsesindsats § 76). Ikrafttræden: regnskab 2003/budget 
2004. 

 12 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81. ). Ikrafttræden: regnskab 
2003/budget 2004. 

 13 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansættelse 
for kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 
99 og 101. ). Ikrafttræden: regnskab 2003/budget 2004. 

 14 Ordinære uddannelsesforløb (§ 33, stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats). ). Ikrafttræden: regnskab 2003/budget 2004. 

 16 Produktionsskoler 
 17 Amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse 
 18 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kon-

tanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere 
 92 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v. 
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 96 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontant-
hjælpsmodtagere 

   
 2 Statsrefusion 
 03 Berigtigelse 
 04 Refusion vedrørende præmieringsordning (§ 101, stk. 3) Kontoen ned-

lægges efter regnskab 2003. 
 06 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 
 07 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, uddannel-

sesaktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (§ 100, stk. 2 og 3) 
 16 Tilskud vedrørende produktionsskoler 
 17 Tilskud vedrørende produktionsskoler til andre end kontanthjælpsmod-

tagere 
 19 Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 
 20 Tilskud fra EU 
   



 

 

Bilag 2. Konteringsregler 

KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V.  

Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontant-
hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og udgifter og indtægter i forbindelse 
med aktivering efter 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. kapi-
tel 4, 6 og 10 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres udgifter til 
hjælpemidler, mentor og befordringsgodtgørelse for revalidender og opkva-
lificering 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 lig-
nende 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, 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.05 
eller på funktion 5.98.  

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicap-
pede 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 
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aktiveringstilbud, jf. kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, regi-
streres på funktion 5.05, gruppering 02 for så vidt angår regnskab 2003. 
Fra budget 2004 registreres udgiften til den pågældende gruppe på kon-
tanthjælpskontiene på 5.01. 

Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp 
efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering regi-
streres særskilt på gruppering 14. Det samme gælder starthjælp til perso-
ner under revalidering.  

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 ydelsesregi-
strant, jf. Socialministeriets bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, 
samt regnskabsaflæggelse og revision vedr. lov om aktiv socialpolitik, lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om dagpenge ved sygdom eller 
fødsel og lov om delpension af juni 2003.  

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. statsrefu-
sion til revalidender, som er under optræning eller uddannelse på det al-
mindelige arbejdsmarked, og hvor beslutningen om iværksættelse af virk-
somhedsrevalideringen 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 soci-
alpolitiks nu ophævede § 62). 

02 Revalideringsydelser 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. 
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03 Tillægsydelser under revalidering og merudgifter til bolig under revalide-
ring (lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76, 78, 79, 80 og 82 og lov om 
aktiv socialpolitik § 64)  

Her registreres udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejds-
redskaber og arbejdspladsindretning), udgifter til mentorordning og udgifter 
til befordringsgodtgørelse for revalidender, herunder forrevalidering og for 
revalidender med forsørgelseshjælp efter anden lovgivning 

Desuden registreres her udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til bolig 
pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender, der modta-
ger den halve revalideringsydelse efter § 64 i lov om aktiv socialpolitik. 

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.  

… 

… 

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, her-
under udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revalidender, efter § 65, stk. 
3 i lov om aktiv socialpolitik.  

… 

07 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 en om aktiv be-
skæftigelsesindsats 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 reva-
lidender 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.  

… 
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… 

11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. 
refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, jf. lov om aktiv beskæftigelsesind-
sats § 45, stk. 2)  

Her registreres udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virksom-
hedspraktik med 65 pct. statsrefusion, og hvor beslutningen om iværksæt-
telse af virksomhedspraktik er truffet den 1. juli 2001 og derefter, jf. lov om 
aktiv socialpolitik § 52, jf. § lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2, 
og § 8, stk. 3 i lov nr. 284 af 25. april 2001. Det gælder såvel den fulde re-
valideringsydelse som den halve revalideringsydelse til revalidender under 
25 år i forbindelse med virksomhedsrevalidering. 

Endvidere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender 
under 25 år i forbindelse med virksomhedspraktik, som får den halve reva-
lideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. lov om aktiv socialpo-
litik § 52, stk. 4. 

12 Tilskud til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion (lov om aktiv be-
skæftigelsesindsats §§ 99, 100 og 101) 

Her registreres udgifter til opkvalificering ved ansættelse efter § 99 og ud-
gifter 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 arbejdsredska-
ber 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 , og § 26, stk. 5) 

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.  

Endvidere registreres her udgifter til starthjælp til gifte og samlevende, jf. § 
25, stk. 12, nr. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgif-
ter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager starthjælp 
til gifte og samlevende. 
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Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registre-
res 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 
til forsørgere eller starthjælp til gifte.. 

 

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 perso-
ner under revalidering, jf. § 47, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik. 

Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registre-
res 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. 

Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af kon-
tanthjælp under forrevalidering eller af starthjælp under revalidering og for-
revalidering registreres på gruppering 16. 

… 

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. Ud-
giften 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.  

Særlig støtte efter § 34 til personer der modtager kontanthjælp under forre-
validering eller starthjælp under revalidering og forrevalidering registreres 
ligeledes på denne gruppering.  
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Dog registreres særlig støtte efter § 34 til aktiverede kontanthjælpsmodta-
gere og til aktiverede starthjælpsmodtagere, jf. kapitel 10 og 11 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, under funktion 5.05, gruppering 04.  

… 

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, og § 26. stk. 5) 

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 registre-
res ligeledes her. 

Endvidere registreres på denne gruppering udgifter til tillæg til en hjemme-
arbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, 
jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kon-
tanthjælp til ikke-forsørgere. 

19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til 
asylansøgere (§§ 25 a, 27 og 27 a) 

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 støtten til børn under 18 år af disse 
personer, jf. § 27, stk. 2, registreres ligeledes her. 

Endvidere registeres her udgiften til kontanthjælp og starthjælp til personer, 
der ikke modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne for optje-
ning, jf. § 27 a. 

Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registre-
res ligeledes her. 

Endelig registreres her udgifter til hjælp til asylansøgere, som har ret til at 
opholde sig her i landet, og som ikke kan få hjælp til underhold efter ud-
lændingeloven, jf. § i lov om en aktiv socialpolitik, 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.  
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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, og § 26, stk. 5) 

Her registreres udgifter til kontanthjælp til såvel hjemmeboende som ude-
boende personer under 25 år, som ikke har forsørgelsespligt over for børn, 
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 ud-
gifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager start-
hjælp til unge under 25 år. 

Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registre-
res 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 
til unge eller starthjælp til unge under 25 år. 

Med ikrafttræden regnskab 2004 registreres her udgiften til nedsat kontant-
hjælp efter § 25 f, stk. 2, jf. § 25 f, stk. 1. samt udgiften til det behovsbe-
stemte tillæg efter § 25 f, stk. 3. 

91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion(§§ 91, 93 og 94 i lov 
om aktiv socialpolitik, og § 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, bort-
set 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 (§§ 91 og 93 i lov om 
aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)  

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp i forbindelse med virksomhedsre-
validering ydet med 65 pct. statsrefusion, jf. §§ 93 og 94 i lov om aktiv soci-
alpolitik, samt hjælp i forbindelse med virksomhedspraktik efter kapitel 11 



 18

og løntilskud efter kapitel 12, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 

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 bistandslo-
vens § 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 an-
delsboliger, 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 kontant-
hjælp (jf. funktion 5.01) og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funkti-
on 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 aktiv socialpolitik, § 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 registre-
res 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 gen-
nemgået 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, af-
hængig af refusionsprocenten. 

Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bi-
standsloven og lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.01, gruppering 
91, 93 og 95 samt funktion 5.05, gruppering 93. Tilbagebetaling af aktive-
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ringsgodtgørelse til flygtninge, 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 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §63) 

Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til uledsa-
gede 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. 5; til hjælp til flygtninge, der er fyldt 60 år, 
og som ikke kan få social pension pga. betingelserne om optjening, jf. § 27; 
til hjælp til flygninge, der ikke modtagere fuld førtidspension pga. betingel-
serne om optjening, jf. § 27 a; udgifter til særlig støtte efter § 34, samt ud-
gifter til beskæftigelsestillæg efter § 45, stk. 3 og til løntilskud efter § 63 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Udgifter til kontanthjælp efter § 25, stk. 1-5 under forrevalidering og start-
hjælp efter § 25, stk. 6 og 7 under revalidering og 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 per-
sonen 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 uledsa-
gede 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. og 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, 
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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 per-
sonen 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  

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 aktivlo-
vens §§ 81-85 til uledsagede flygtnigebørn 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 per-
sonen 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 arbejds-
fortjeneste 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. 

… 

91 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion  

92 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion  

5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere  

På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kon-
tanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og 
godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder hvor personen deltager i 
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.   
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Udgifter vedrørende kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp til forsør-
gelse til personer under 30 år i visitationsperioden før aktivering og i perio-
den mellem aktiveringstilbud registreres ligeledes på denne funktion til og 
med regnskab 2003. Fra budget 2004 registreres udgiften til den pågæl-
dende gruppe på de autoriserede grupperinger for kontanthjælp, 5.01.13, 
5.01.18. 5.01.19 og 5.01.20. Udgiften til særlig støtte efter § 34 i lov om 
aktiv socialpolitik for gruppen registreres ligeledes på 5.01 gruppering 16.  

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. 

Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende 
aktivering 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. Socialministeriets 
bekendtgørelse nr. 98 af 16. februar 1998, om kommunernes regnskabsaf-
læggelse og statsrefusion mv. på visse dele af det sociale område. 

På funktion 5.05 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

Kontoen nedlægges efter regnskabsår 2003 

02 Kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne 
(§§ 25, 25 a, og 26, stk. 5, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.)  

Her registreres udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter 
§§ 25 og 25 a til personer under 30 år i visitationsperioden før første aktive-
ringstilbud,  og i perioderne mellem aktiveringstilbud, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 
417 af 10. juni 2003.    

Endvidere registreres her udgifter til tillæg til en hjemmearbejdende ægte-
fælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 5, i 
de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp eller 
starthjælp i visitations- og mellemperioderne.  

Særlig støtte efter § 34 registreres på gruppering 04. 

04 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 kontant-
hjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 38, stk. 2 og kapitel 11, jf. § 
45, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.   
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Udgifter til særlig støtte til personer under 30 år i visitations- og mellempe-
rioderne registreres ligeledes her fsva. regnskab 2003, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 
417 af 10. juni 2003.   

Fra og med budget 2004 registreres særlig støtte til personer i visitations- 
og mellemperioder på konto 5.01.16. 

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  jf. § 83 lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. Eventuelle tilbagebetalinger vedrørende godtgørelsen registreres 
ligeledes her.  

Endelig registreres her udgiften til godtgørelse efter lov om aktiv socialpoli-
tik § 38 for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et aktiverings-
tilbud eller anden beskæftigelsesfremmende indsats inden 1. juli 2003, jf. § 
9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.  

08 Aktivering af personer under 30 år (lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats §§ 92-94, § 96, jf. §§ 38 stk. 2, § 45, stk. 2 og §§ 63 og 64, stk. 3). 
[Kontoen nedlægges efter regnskabsår 2003].  

Her registreres alle udgifter til forsørgelsesydelser til kontanthjælpsmodta-
gere og starthjælpsmodtagere  under 30 år i tilbud efter kapitel 10-12 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats i form af :  Udgiften til løntilskud efter 
kapitel 12  med løntilskud, § 63, jf. § 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats 

Kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp  og tillæg til en hjemmearbej-
dende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 
26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle er under 30 år og i 
tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 38, stk. 2  

Kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp til personer i virksomhedsprak-
tik, jf. § 45, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Beskæftigelsestillæg til  starthjælpsmodtagere og visse kontanthjæpsmod-
tagere i virksomhedspraktik efter kapitel 11, jf. § 45, stk. 3 

Supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen 
efter § 25 

Dette gælder uafhængigt af det ugentlige timetal for aktiveringen, og uanset 
om der er tale om en pligtmæssig eller ikke-pligtmæssig aktivering. 

Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på 
denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomhe-
der, institutioner mv. registreres på funktion 5.98. 
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Udgifter til særlig støtte efter § 34 i forbindelse med aktivering af personer 
under 30 år registreres på gruppering 04. 

Endvidere registreres udgiften til aktiverede kontanthjælpsmodtagere under 
30 år, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et aktiveringstilbud 
efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik og som gennemfø-
rer tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. 
juni 2003.  

09 Aktivering af personer fyldt 30 år (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
§§ 95 og 96, jf. §§ 38 stk. 2, § 45, stk. 2 og §§ 63 og 64, stk. 3). [Kontoen 
nedlægges efter regnskabsår 2003].   

Her registreres alle udgifter til forsørgelsesydelser til kontanthjælpsmodta-
gere og starthjælpsmodtagere fyldt 30 år i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats i form af: 

Udgiften til løntilskud efter kapitel 12, § 63, jf. 64, stk. 3 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

Kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp og tillæg til en hjemmearbej-
dende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 
26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle er fyldt 30 år og i 
tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 38, stk. 2 

Kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp til personer i virksomhedsprak-
tik, jf. 45, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtager og visse kontanthjælpsmodta-
gere i virksomhedspraksis efter kapitel 11, jf. § 45, stk. 3. 

Supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontant hjælp efter 
§ 25 

Dette gælder uafhængigt af det ugentlige timetal for aktiveringen og uanset 
om der er tale om en pligtmæssig eller ikke-pligtmæssig aktivering. 

Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på 
denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomhe-
der, institutioner mv. registreres på funktion 5.98. 

Udgifter til særlig støtte efter § 34 i forbindelse med aktivering af personer 
fyldt 30 år registreres på gruppering 04. 

Endvidere registreres udgiften til aktiverede kontanthjælpsmodtagere fyldt 
30 år, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et aktiveringstilbud 
efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik og som gennemfø-
rer tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. 
juni 2003.  
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10. Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats §§ 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3) 

Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp, starthjælp og en-
gangshjælp til personer i tilbud efter kapitel 10, Vejledning og opkvalifice-
ring, og kapitel 11, Virksomhedspraktik, i form af 

• kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, tillæg til en hjemmearbejdende 
ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder og ned-
sat 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 kon-
tanthjælpsmodtagere, jf. § 45, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. 

 

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 kontant-
hjælpsmodtagere 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. 

11. Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om aktiv beskæftigel-
sesindsats (§ 63 jf. § 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodta-
gere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsespolitik, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat ar-
bejdsgiver, § 63 jf. § 64, stk. 3. 

Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på 
denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomhe-
der, institutioner mv. registreres på funktion 5.98. 

Endvidere registreres udgiften til supplerende kontanthjælp til løn op til ni-
veauet for bruttokontanthjælpen efter § 25. 

Endelig registreres udgiften til løntilskud til 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. 
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93 Tilbagebetaling  

Her registreres tilbagebetaling af hjælp til aktiverede kontanthjælpsmodta-
gere og starthjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet efter § 34 
jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her tilbage-
betaling af kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellempe-
rioderne ydet frem til 31.12. 2003, jf. §§ 91-94 i lov om aktiv socialpolitik. 
Desuden registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp efter kapitel 10 og 
kapital 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. 

5.40 Revalidering 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den amts-
kommunale revalideringsindsats, herunder arbejdsprøvning, erhvervsmod-
nende 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 erhvervsintro-
ducerende 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 en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til disse 
personer i fleksjob efter § 71, stk. 2-4, som registreres på funktion 5.41, 
indtægtsføres på nærværende funktion.  

Tilsvarende registreres på denne funktion lønudgifter til personer i skånejob 
på amtskommunale revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, jf. 
§ 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til disse perso-
ner i skånejob efter § 63, jf. § 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats, som registreres på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funk-
tion.  

Den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med uddannelsesak-
tiviteter efter § 12 herunder uddannelsesaktiviteter for personer der modta-
ger kontanthjælp under forrevalidering efter § 47 i lov om aktiv socialpolitik, 
jf. § 100, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik, registreres på funktion 5.98, 
dranst 2, gruppering 07. 

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigel-
se efter § 87 registreres på funktion 5.38, og at udgifter og indtægter vedrø-
rende aktivitets- og samværstilbud efter § 88 registreres på funktion 5.39. 

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
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02 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt job-
indslusningsprojekter (§ 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 sty-
ringen af den aktive beskæftigelsesindsats  

Endvidere registreres udgiften til de pågældende aktiviteter for de personer, 
som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et tilbuddet 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 sty-
ringen af den aktive beskæftigelsesindsats)  

Her registreres udgifter vedrørende den amtskommunale revalideringsind-
sats, herunder vedrørende arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afkla-
rende 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 tilbuddet 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 m.v.  

Her registreres lønudgifter til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner 
og beskyttede værksteder, jf. § 71, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. 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 m.v. 

Her registreres lønudgifter til personer i skånejob på revalideringsinstitutio-
ner og beskyttede værksteder, jf. § 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Løntilskuddet til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner og 
beskyttede værksteder efter § 63, jf. § 64, stk. 5, som registreres på funkti-
on 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion.  

07 Driftsudgifter ifbm. 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 kontant-
hjælpsmodtagere med godkendelse af kommunalbestyrelsen kan deltage i 
som f.eks. folkeskolens 8.-10. klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning un-
der 23 timer, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 10. af 8. januar 1998 
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om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik 
i særlige tilfælde.  

Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktivi-
teter for personer, der modtager kontanthjælp 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 pro-
duktionsskole 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 m.v. til personer i fleksjob og skånejob. 

… 

03. Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse (§ 32 stk. 1 nr. 2 og 3, jf. 
§ 32, stk. 2 og §§ 76 og 77 i lov om en 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 (undervisnings-
materiale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) efter §§ 76 og 77 
for personer på ledighedsydelse og personer på særlig støtte i forbindelse 
med rådighedsafprøvning. 

… 

08 Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer med 50 
pct. refusion (§ 63 jf. § 64 stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats)  

Her registreres udgifter til løntilskud til personer, der modtager social pen-
sion, 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 stillin-
gen, jf. § 114 i lov om aktiv socialpolitik. 
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Endelig registreres 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. 

… 

12 Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede perso-
ner (§§ 74, 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 pågæl-
dende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob, jf. § 74. 

Endvidere registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og mentor-
funktion) for personer i skånejob 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 mentor-
funktion) 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 arbejdsløshskasse, i 
ustøttet beskæftigelse. 

… 

5.98 Beskæftigelsesordninger  

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale 
beskæftigelses- og uddannelsesindsats. Herunder lønudgifter ved løn-
tilskudsjob i kommunale virksomheder.  

Det bemærkes, at udgifter vedrørende ledige dagpengemodtagere registre-
res på funktion 5.95, og at udgifter til forsørgelse til personer omfattet af lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats i form af kontanthjælp, løntilskud, be-
skæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter 
kapitel 10 -12 registreres på funktion 5.05. 

På funktionen registreres desuden udgifter og indtægter vedrørende or-
lovsydelse 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, registreres under art 5.2. Lønudgifter til projektledere m.v. 
registreres under art 1. 

Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere registreres under art 5.2. 
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Det bemærkes endvidere, at løn til beskæftigelseskonsulenter registreres 
på hovedkonto 6. 

Der er under dranst 2 autoriseret en gruppering 04 til registrering af den 
statslige refusion af kommunens udgifter til præmieringsordninger, jf. § 101, 
stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Præmieringsordningen ophører pr. 1. juli 
2003. 

Det bemærkes, at gruppering 06 under dranst 2, vedrører refusion fra AF-
systemet.  

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 uddannelsesak-
tiviteter efter § 12, herunder uddannelsesaktiviteter for personer, der mod-
tager kontanthjælp under forrevalidering efter § 47 i lov om aktiv socialpoli-
tik, jf. § 118, stk. 1 og § 119, stk. 1 i lov om en 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 beskæftigel-
sesindsats. Disse udgifter registreres under dranst 2 på en autoriseret 
gruppering 17 Tilskud vedrørende produktionsskoler til andre end kontant-
hjælpsmodtagere. 

Der er endvidere under dranst 2 autoriseret en gruppering 20 til registrering 
af tilskud fra EU. I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres til-
skud fra EU, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmod-
tagere 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. 

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. 

04 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi  



 30

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte projek-
ter og uddannelsesforløb herunder praktik, jf. § 32 stk. 1 nr. 2 og § 33 i 
kommunalt regi, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende individuel jobtræ-
ning for aktiverede kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, som har fået 
tilsagn om eller som har påbegyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gæl-
dende 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 projek-
ter og uddannelsesforløb herunder praktik, jf. § 32 stk. 1 nr. 2 og § 33  i 
privat regi, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres 
her udgifterne vedrørende beskæftigelse af kontanthjælpsmodtagere i pri-
vate husstande. 

Endvidere registreres udgifter og indægter vedrørende individuel jobtræ-
ning for aktiverede kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, som har fået 
tilsagn om eller som har påbegyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gæl-
dende 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. 

06 Arbejdsmarkedsuddannelser  

Her registreres den del af udgifter og indtægter vedrørende uddannelser 
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som vedrører AMU-kurser. 

I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til arbejds-
markedsuddannelser, som kan henføres til personer, der ikke er kontant-
hjælpsmodtagere aktiveret efter § 16, stk. 2 i lov om en aktiv socialpolitik. 
Disse udgifter registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på 
5.98. 

07 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende andre uddannelser og 
korte vejledningsforløb efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats end de 
uddannelser som registreres på gruppering 06, 14, 16 og 18. 

I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til andre ud-
dannelser, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodta-
gere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse udgifter 
registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på 5.98. 

09 Job med løntilskud til offentlige virksomheder m.v.  

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

10 Præmieringsordning (§ 101)  

Her registreres udgifter til præmien til offentlige arbejdsgivere, der ansætter 
en kontanthjælpsmodtager i en varig stilling, jf. § 101 i lov om aktiv social-
politik. Kommunens udgifter til præmien til statslige, andre kommuners og 
amtskommunale institutioner m.v. registreres under henholdsvis art 4.6, 4.7 
og 4.8 Kommunens udgifter til præmien til kommunens egne institutioner 
m.v. registreres som en intern afregning. Præmieringsordningen er ophørt 
er 1. juli 2003. 

11 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats § 76) 

Her registreres udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejds-
redskaber og arbejdspladsindretning) til kontanthjælpsmodtagere og start-
hjælpsmodtagere, som deltager i tilbud efter kapitel 10-12, jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 76, jf. § 77. 

12 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81) 

Her registreres støtten til mentorfunktion for kontanthjælpsmodtagere og 
starthjælpsmodtagere, som deltager i tilbud efter kapitel 10-12. Støtten skal 
være afgørende for at personen kan deltage i tilbuddet, jf. § 78. Støtte til 
mentorfunktion kan gives til en medarbejder i virksomheden eller på en 
uddannelsesinstitution. På uddannelsesinstitutionen og i mindre virksom-
heder 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 
medarbejderen, jf. § 80. 

13 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansættelse 
for kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 
og 101) 

Her registreres udgifter i forbindelse opkvalificering herunder udgifter til 
vejledningsforløb for kontanthjælpsmodtager og starthjælpsmodtagere 
uden løntilskud, jf. § 99. 

Endvidere registreres udgifter i forbindelse med introduktion ved ansættel-
se uden løntilskud for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere. 
Støtten kan gives i form af støtte til en mentorfunktion ved frikøb af medar-
bejderen, som varetager funktionen eller i form køb af en ekstern konsulent 
i mindre virksomheder. Der kan endvidere gives tilskud til køb af uddannel-
se af mentoren, jf. § 101. 
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14. Ordinære uddannelsesforløb (§ 33, stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats) 

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 vedrø-
rende ordinære elever på produktionsskoler på funktion 3.44 Andre faglige 
uddannelser, gruppering 01.  

I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til produkti-
onsskoler, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodta-
gere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse udgifter 
registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på 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 kon-
tanthjælpsmodtagere  

Her registreres udgifter til danskundervisning af aktiverede kontanthjælps-
modtagere efter § 2 nr. 2 og 3, som deltager i undervisningen i kombination 
med tilbud efter kapitel 10 - 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Udgifter til danskundervisning, som vedrører øvrige kursister, som ikke del-
tager i undervisningen efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats 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 
en aktiv beskæftigelsesindsats, samt andre indtægter, f.eks. salgsindtægter 
vedrørende beskæftigelsesprojekter. 

96 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontant-
hjælpsmodtagere  

Her registreres tilskud efter lov nr. 423 af 31. maj 2000 om tilskud til under-
visning i dansk som andetsprog for voksne. Tilskuddene vedrører kun akti-
verede kontanthjælpsmodtagere, som deltager i undervisningen som led i 
tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskud 
vedrørende øvrige kursister, som ikke deltager i danskundervisningen efter 
kapitel 10-12 registreres på 5.60 gruppering 96. 
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… 

 


