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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 

5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.  
 1 Drift   
  001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a 
  002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 b 
  003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslo-

vens § 23 c med 50 pct. refusion 
  004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 

d 
  005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a 
  006 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 b 
  007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrationslo-

vens § 23 c med 50 pct. refusion   
  008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 d 
  009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslovens § 24 

a 
  010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til 

ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21 
  011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til 

selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21 
  012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsfor-

løb ifølge integrationslovens § 24 d 
  013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om dansk-

uddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
  014 Tolkeudgifter. 
  018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions-

forløb ifølge integrationslovens § 24 f 
  019  Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g 
  091  Gebyr for deltagelse i danskuddannelse 
  092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv. 
  097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 

§ 45, stk. 3, i integrationsloven 
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompe-

tencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr.2 
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrati-

onslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4. 
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær be-

skæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1. 
  104  Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompeten-

cegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2 
  105  Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær be-

skæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1 
  106 Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte 

til flygtninge, jf. integrationslovens § 45 b. 
 

 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011  
  002 Refusion af afløbsudgifterne på gruppering 103 
  003 Refusion af udgifterne på gruppering 018-019 
  004 Berigtigelser 
  005 Refusion af afløbsudgifter på gruppering 012-013 vedrørende 2017 og 

tidligere 
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5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrati-
onsydelse m.v. 
 1 Drift 
  001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram-

met efter integrationsloven i 1. halvår 2016.  
  002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
  003 Integrationsydelse til andre 
   
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 
   
  011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c  
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 med 75 pct. 

refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontant-

hjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrati-
onsydelse med 50 pct. refusion 

  093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. 
refusion 

  094 Tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct. refusion før 1. 
januar 2016 

 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. 

refusion  
  005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 

005) 
  006 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 

80 pct. refusion 
  007 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 

40 pct. refusion 
  008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 

30 pct. refusion 
  009 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 

20 pct. refusion 
010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 50 pct. re-

fusion  
  011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 30 pct. 

refusion  
  012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-

programmet efter integrationsloven med 80 pct. refusion 
  013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-

programmet efter integrationsloven med 40 pct. refusion 
  014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-

programmet efter integrationsloven med 30 pct. refusion 
  015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-

programmet efter integrationsloven med 20 pct. refusion 
  016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion 
  017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion 
  018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion 
  019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion 
  020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 

80 pct. refusion 
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  021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 

40 pct. refusion 
  022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 

30 pct. refusion 
  023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 

20 pct. refusion  
  024 Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 

med 75 pct. refusion (grp. 090). 
  025 Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og 

kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt 
integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 091). 

  027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. 
med 50 pct. refusion (grp. 093).  

  028  Refusion af tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct, refu-
sion før 1. januar 2016 (grp. 094) 

 
5.46.65 Repatriering 
 1 Drift 
  001 Hjælp til repatriering 
  002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. re-

patrieringslovens § 13, stk. 2. 
 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 


