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Høring om: 

 

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem 

for kommuner” 

 

Kapitel 3 og 4 

Hovedkonto 5 

1. Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af, at løntilskud efter inte-

grationsloven omfattes af refusionsomlægningen 

 

Ad 1 Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af, at løntilskud efter 

integrationsloven omfattes af refusionsomlægningen 

Som følge af L113 FT
1
 2015-16 (1. samling) Lov om ændring af lov om aktiv socialpo-

litik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (Kontant-

hjælpsloft, 225 timers regel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.) 

gennemføres nogle ændringer af det kommunale budget- og regnskabssystem. Lov-

ændringen træder i kraft 1. april 2016. Ændringerne vedrørende løntilskud efter inte-

grationsloven har virkning med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2016.  

 

Ændringerne af budget- og regnskabssystemet er gældende fra regnskab 2016. 

 

Med lovforslaget præciseres, at kommunernes refusion for udgifter til ansættelse med 

løntilskud efter integrationsloven omfattes af lov om kommunernes finansiering af 

visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløs-

hedskasserne (refusionsomlægningen). 

 

Ændringerne vedrørende løntilskud efter integrationsloven betyder, at der oprettes 

nogle nye grupperinger til registrering af udgifter til løntilskud på funktion 5.46.61 Kon-

tanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse, 

som desuden omdøbes til Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationspro-

grammet og integrationsydelse m.v. Samtidigt ændres eksisterende grupperinger på 

funktion 5.46.60. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. til afløbsgrupperin-

ger.  
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Løntilskud efter integrationsloven omfattes af det nye refusionssystem, der er indført 

med virkning for 2016. Refusionsomlægningen indebærer, at refusionssatserne for 

forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsør-

gelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 

30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53, jf. 36. orienteringsskrivelse vedr. ”Budget- 

og regnskabssystem for kommuner”. Udgifterne til løntilskud efter integrationsloven vil 

fremadrettet ikke indgå under rådighedslofterne for integrationsprogrammet og intro-

duktionsforløbet.  

 

Der indføres følgende nye grupperinger på funktion 5.46.61 under dranst 1 og 2:  

 

Dranst 1: 
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 
 
Dranst 2: 

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

refusion 

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

refusion 

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

023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. 

refusion 

 

Herefter vil der således alene være en gruppering på dranst 1 til løntilskud efter             

integrationsloven.   

 

På funktion 5.46.60 ændres to eksisterende grupperinger 003 og 007 på dranst 1 til 

afløbsgrupperinger:  

 
Dranst 1: 

003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 

med 50 pct. refusion  

007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 23 

med 50 pct. refusion  

 

Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”: 

 

Afsnit Side 

3.5.5 1-3 

4.5.5 1-2, 4-5, 10 og 12 

 

Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til undertegne-

de på mail: npa@sim.dk eller tlf. 41 85 14 44.  

 

 

Med venlig hilsen 

Nicolai Abildskov Pallisborg 
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