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Redegørelsens punkt 6: Konteringspraksis af driftsudgifter konto 5 vs konto 6 
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i brev af 3. september 2021 anmodet om en redegørelse i 
forhold til konteringspraksis mellem konto 5 og konto 6,  jf. vejledning om kommunernes dokumentation af 
driftsudgifter ved aktivering mv. 
 
Tårnby Kommune har i redegørelse af 5. oktober 2021 under punkt 6 redegjort for sin konteringspraksis. 
 
Som underliggende dokumentation har Tårnby Kommune i den forbindelse udarbejdet en opgørelse over 
kommunens driftsudgifter i forbindelse med aktivering for perioden 2020 og 2021 år til dato. 
 

  2020 2021 

Intern 10.747.882 6.701.612 

Interne mentorudgifter 1.784.676 1.341.281 

Interne i alt 12.532.558 8.042.893 

Aktivering i alt 56.238.108 46.317.942 

Intern andel 22% 17% 

   
Refusionsberettiget            9.121.112              7.132.147   

 
Staten yder refusion med 50% af de refusionsberettigede udgifter i forbindelse med aktivering og mentor  
vedrørende ressourceforløb og jobafklaring, jf. § 195 og § 197 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Afgrænsning 
Vi har i forbindelse med gennemgangen ikke forholdt os til indhold og kontering af aktiveringstilbud købt ved 
eksterne leverandører. 
 
Nytteindsats 
Tårnby Kommune har et nyttetilbud. Vi har modtaget en uddybende beskrivelse af tilbuddet.   
 
Det fremgår heraf, at der i 2021 har været visiteret i alt 13 personer til tilbuddet, og at der er afsat et budget på i alt 
391.039 kr., hvoraf 159.521 kr. er interne lønoverførsler. 
 
Umiddelbart synes udgifterne til nytteindsatsen at være konteret på konto 5.  
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Jf. vejledning om kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering afsnit 4.6 fremgår følgende: 
 
Udgifter i tilknytning til koordinering af og etablering af virksomhedspraktik og nytteindsats efter kapitel 11 (kapitel 
13 i nuværende beskæftigelseslov) er ikke refusionsberettigende, og der kan ikke registreres driftsomkostninger på 
hovedkonto 5 i forbindelse med virksomhedspraktik og nytteindsats. Hvis der er udgifter til løn til en arbejdsleder i 
forbindelse med nytteindsatsen, skal lønnen enten registreres på hovedkonto 6 (eller på en anden relevant 
hovedkonto uden for hovedkonto 5). Hvis medarbejderen primært er tilknyttet en enhed i kommunen, der eksempelvis 
tager sig af vedligehold af naturområder, og så samtidig fungerer som arbejdsleder for dem, der kommer ud i 
nytteindsats i enheden, skal lønnen registreres på de relevante konti under hovedkonto 0. Hvis medarbejderen 
derimod primært er tilknyttet jobcentret til varetagelse af nytteindsatsen, skal lønnen registreres på hovedkonto 6 
(6.45.53. Jobcentre). 
 
Med udgangspunkt i ovenstående er det vores opfattelse, at den interne lønoverførsel ikke kan konteres på konto 5.  
 
Forholdet er drøftet med kommunen, der er enig. Det er endvidere oplyst, at der foretages omkontering af 
lønudgifterne i projektet.  
 
Interne mentorudgifter til ressourceforløb 
Jf. opgørelse modtaget fra kommunen er udgifterne til mentorforløb til personer i ressourceforløb opgjort til  
 

  2020 2021 
Total 3.087.451  2.822.231   

Interne lønninger 1.784.676   1.341.281   
Eksterne leverandør 1.302.775   1.480.950   

 
Efter det oplyste er der anvendt 5.019 årsværk til mentorudgifter til personer i ressourceforløb. Der er ikke foretaget 
udkontering af mentorudgifter på den enkelte ydelsesmodtager og efter det oplyste, er der ikke beregnet en 
timepris for mentorudgifterne eller registreret, hvor mange mentortimer der er leveret for værdien af de interne 
lønninger. 
 
Udgifterne fra de eksterne leverandører er udkonteret på de enkelte modtagere. 
 
Vi skal anbefale, at der beregnes en timepris/fordelingsnøgle for de interne mentorer, og at der udarbejdes en 
opgørelse over leverede mentortimer samt en opgørelse over bevilgede mentortimer, jf. momentum. 
 
Forholdet er drøftet med kommunen, der har oplyst, at kommunen agter at følge revisors anbefaling. 
 
Virksomhedsservice 
Ifølge opgørelse fra kommunen over fordeling af medarbejdere mellem konto 5 og 6 er der i 2021 konteret 7,862 
medarbejdere til intern aktivering. 
 
Vi har modtaget opgavebeskrivelse for 5 medarbejdere svarende til 4.73 årsværk i virksomhedsservice.  
Opgavebeskrivelsen er meget kort, og det er vores opfattelse, med udgangspunkt i vejledning om kommunernes 
dokumentation af driftsudgifter ved aktivering, at hovedparten af de beskrevne opgaver som udgangspunkt skal 
konteres som konto 6-udgifter. 
 
Der er efter det oplyste ikke udarbejdet en beskrivelse af opgaverne udover vedlagte opgørelse over tidsanvendelse 
på de enkelte opgaver samt en fordelingsnøgle i forhold til kontering mellem konto 5 og 6. 
 
  

http://jobcenter.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=k11&schultzlink=lov20030419#k11


 

Vi anbefaler, at der udarbejdes en mere fyldestgørende beskrivelse af de konkrete arbejdsopgaver i forbindelse med 
intern aktivering og virksomhedsservice. Over en periode bør der foretages en tidsregistrering af opgaver, således at 
der er mulighed for opgørelse af en pris for et forløb og for beregning af en fordelingsnøgle i forhold til kontering af 
udgifterne på henholdsvis konto 5 og konto 6. 
 
Forholdet er drøftet med kommunen, og kommunen har erklæret sig enig i, at hovedparten af de 4,73 årsværk skal 
konteres under hovedkonto 6. For at sikre at konteringsandelen er korrekt, vil der blive foretaget en uddybende 
beskrivelse og tidsregistrering af de pågældende opgaver, som vi har foreslået.  
 
Vi vil i forbindelse med vores gennemgang af kommunens regnskab for 2021 foretage særskilt opfølgning på 
kommunens dokumentation, registrering og refusionshjemtagelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
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