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Hovedkonto 3 Undervisning og kultur
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet m.v. samt fritidsundervisning og kulturelle formål: folkebiblioteker, museer m.v.

FOLKESKOLEN M.M. (22)
På denne hovedfunktion registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunale folkeskoler og de hertil knyttede aktiviteter, såsom skolebiblioteker, skolefritidsordninger
m.v.
Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktionerne 3.22.01 Folkeskoler og
3.22.05 Skolefritidsordninger, og 3.22.08 Kommunale specialskoler
Administrationsudgifter vedrørende kommunens centrale skoleforvaltning, herunder
skoledirektør, registreres ikke på hovedkonto 3, men på hovedkonto 6. Udgifter vedrørende den administration, der finder sted på de enkelte skoler m.v., registreres derimod
på omkostningssted på funktion 3.22.01. Har kommunen en ledende skoleinspektør,
der varetager inspektøropgaver på en skole, registreres udgifterne hertil på omkostningssted funktion under 3.22.01.
Med hensyn til skolebestyrelser gælder, at de udgifter, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, dvs. udgifter vedrørende valg, vederlag og mødediæter, registreres
på funktion 6.42.42. Udgifter i forbindelse med varetagelsen af skolebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om, registreres på omkostningssted på funktion 3.22.01.

3.22.01 Folkeskoler

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Endvidere konteres udgifter og indtægter vedrørende sygeundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23 og udgifter og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig
ind på.
Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende skolers tjenesteboliger og
skolekonsulenter og andet personale, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen.
Lønudgifter til alle ansatte, der både indgår i undervisningen i folkeskolen og i bemandingen i SFO, skal opdeles således, at budgettet og regnskabet for så vel 3.22.01. Folkeskoler og 3.22.05. Skolefritidsordninger afspejler den faktiske fordeling af ressourceforbruget mellem SFO og folkeskolen. Ved evt. anvendelse af fordelingsnøgle skal
denne kunne dokumenteres.
Desuden konteres udgifter til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
i specialklasser og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn,
hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9
undervisningstimer (klokketimer) ugentligt. Udgifter til specialundervisning i regionale
tilbud konteres under funktion 3.22.07, mens udgifter og indtægter til specialundervisning, der finder sted i kommunale specialskoler, herunder interne skoler på opholdssteder, konteres under funktion 3.22.08.
Udgifter til elever i specialklasser, der er oprettet i en almindelig folkeskole i kommunen,
og til enkeltintegration, der omfatter den overvejende del af undervisningstiden, registreres under 3.22.01 Folkeskoler.
Udgifter til børneteatre registreres på funktion 3.35.62.
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Afledte udgifter forbundet med efter- og videreuddannelse, såsom vikardækning og
transportudgifter, registreres på funktion 3.22.01 Folkeskoler.
Registrering på omkostningssted
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.22.01. Således skal hver institution under funktion 3.22.01 tildeles et omkostningsstednummer i
intervallet 0101-9999.
Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve undervisningen samt udgifter
og indtægter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelsen er i regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.
Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med undervisningen kan nævnes
udgifter til lønninger til undervisningspersonale (herunder vikarer), varer, materialer og
udstyr, der benyttes som en integreret del af undervisningen (bøger, edb, øvrigt under
visningsmateriale og -apparatur, idrætsudstyr m.v.) samt elevaktiviteter (udflugter, lejrskoleophold m.v.).
Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelse kan
nævnes udgifter til inventar, (borde, stole, hårde hvidevarer m.v.), udstyr til legepladser,
kantine, rengøring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, vand, varme samt udgifter til den administration, som foregår på skolen (herunder løn til inspektør, sekretariat
mv.). Derudover registreres på omkostningssted udgifter til ledende skoleinspektører,
der varetager inspektøropgaver på skolen samt udgifter i forbindelse med varetagelsen
af skolebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om.
Endvidere registreres udgifter til lokaler i sig selv (dvs. husleje) og udvendig bygningsvedligeholdelse, udenomsarealer samt udgifter og indtægter til efteruddannelse og sygedagpengerefusion, vedrørende det på institutionerne ansatte personale på omkostningssted.
Udgifter vedr. øvelsesskoler, skolekonsulenter (der ikke indgår i den faste timenormering) pædagogiske centraler og driften af lejrskoler indgår ikke som en del af den autoriserede registrering på omkostningssted. Det bemærkes endvidere, at mellemkommunale betalinger ikke skal fordeles på omkostningssted.
Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100.
Der er på funktion 3.22.01 autoriseret driftsgruppering:
200

Ledelse og administration
Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
Der er under dranst 2 autoriseret følgende gruppering:
004

Tilskud vedrørende skolelån

3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til
enkelte skoler, f.eks. pædagogiske centraler.
Udgifter og indtægter vedrørende idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis
primære formål er skoleidræt konteres på funktion 3.22.18. Dette gælder også, selv om
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de har tilknytning til en bestemt skole
For idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål ikke er skoleidræt, sker registreringen på hovedkonto 0.
Udgifter og indtægter vedrørende driften af kommunens egne lejrskoler registreres på
funktion 3.22.02, hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse til omkostningssted
på funktion 3.22.01. Hvor kommunen lejer sig ind på en lejrskole, registreres udgifterne
direkte på omkostningssted på funktion 3.22.01.

3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og skolepsykologens kontor, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat
psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitatsionsprocessen, jf. folkeskolelovens § 12, stk. 2.

3.22.05 Skolefritidsordninger

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger
efter folkeskoleloven. Såfremt lokaler og udenomsarealer anvendt af skolefritidsordninger er adskilt fra folkeskolens fysiske rammer, registreres udgifter hertil på funktion
3.22.05. Udgifter til lokaler og udenomsarealer, der benyttes af såvel skolefritidsordninger som folkeskoler, registreres derimod på funktion 3.22.01.
Lønudgifter til alle ansatte, der både indgår i undervisningen i folkeskolen og i bemandingen i SFO, skal opdeles således, at budgettet og regnskabet for så vel 3.22.01. Folkeskoler og 3.22.05. Skolefritidsordninger afspejler den faktiske fordeling af ressourceforbruget mellem SFO og folkeskolen. Ved evt. anvendelse af fordelingsnøgle skal
denne kunne dokumenteres.
Indtægter og udgifter i forbindelse med pasningstilbud, der gives som et samlet undervisnings- og pasningstilbud på kommunale specialskoler, konteres under funktion
3.22.08, gruppering 004.
Regler for registrering på omkostningssted for skolefritidsordninger
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.22.05. Således skal hver institution under funktion 3.22.05 tildeles et omkostningsstednummer i
intervallet 0101-9999.
Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve pasningen samt udgifter og
indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse er i regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.
Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med selve pasningen kan nævnes
udgifter til lønninger til personale, der passer børnene (herunder vikarer), varer og materialer, der forbruges i forbindelse med pasningen af børnene (forplejning, legetøj m.v.)
og aktiviteter med børnene (udflugter m.v.),
Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse kan nævnes udgifter til inventar (borde, stole, hårde hvidevarer m.v.), udstyr til
legepladser, rengøring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, vand og varme. Derudover registreres udgifter i forbindelse med administration på selve institutionen (dvs.
den administration der varetages af det på institutionen ansatte personale) på omkostningssted. Endvidere registreres udgifter til husleje, udenomsarealer og udvendig vedligeholdelse på omkostningssted.

Budget- og regnskabssystem for kommuner
Dato: Maj 2015

4.3 - side 4
Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse, sygedagpengerefusion
og pensionsforsikringer vedrørende det på institutionen ansatte personale på omkostningssted.
Det bemærkes, at udgifter til lokaler, der benyttes af såvel skolefritidsordninger som
folkeskoler, ikke registreres på funktion 3.22.05, men i stedet på fælleskonti på funktion
3.22.01. Det bemærkes endvidere, at mellemkommunale betalinger ikke skal fordeles
på omkostningssted.
Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100.
Vedrørende kategoriseringen af udgifter på omkostningssted henholdsvis fælleskonti
henvises i øvrigt til beskrivelsen af vejledende kontoplan nedenfor.
Der er på funktion 3.22.05 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger.
002

Søskendetilskud
Her registreres udgifter til søskendetilskud.

003

Fripladser i skolefritidsordninger
Her registreres udgifter til fripladser i skolefritidsordninger.

092

Forældrebetalinger inkl. fripladser og søskendetilskud
På denne funktion registreres forældrebetaling vedrørende skolefritidsordninger. Her registreres den totale forældreandel inklusive fripladser
og udgifter til søskendetilskud. Registreringen skal foretages på fælles
omkostningssted.

200

Ledelse og administration
Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

3.22.06 Befordring af elever i grundskolen

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens § 26.
Der er på funktion 3.22.06 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger.
001

Befordring af elever i almindelige folkeskoler
Her registreres udgifter til befordring af elever i almindelige folkeskoler,
jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1 og 2.

002

Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud
Her registreres udgifter til befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 3.

003

Befordring af elever i kommunale specialskoler
Her registreres udgifter til befordring af elever i kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1 og 2, og elever på dagbehandlingshjem, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 4.

3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20,
stk. 3
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Her registreres kommunernes indtægter og udgifter i forbindelse med specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne.
Kommunernes køb af pladser eller udgifter i øvrigt til lands- eller landsdelsdækkende
tilbud, der varetages af regionen, registreres med art 4.8 Betaling til regionen. Der er på
funktion 3.22.07 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger.
001

002

200

Objektiv finansiering af regionale tilbud
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansiering, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for opretholdelse af
tilbud i regionerne
Køb af pladser
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling
i forbindelse med kommunernes henvisning af elever til tilbud i regionerne.
Ledelse og administration
Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og
stk. 5

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler. Dvs. skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, i
særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, herunder specialundervisning indrettet efter folkeskolelovens § 20, stk. 5, dvs. undervisningstilbud i dagbehandlingstilbud eller godkendt anbringelsessted. Udgifter til elever i specialklasser, der er
oprettet i en almindelig folkeskole i kommunen, og til enkeltintegration, der omfatter den
overvejende del af undervisningstiden registreres under 3.22.01 Folkeskoler.
Specialundervisning er efter folkeskolelovens § 3 specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialskoler og specialklasser og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun
kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer (klokketimer) ugentligt.
For børn optaget i dagbehandlingstilbud eller godkendt anbringelsessted er det kun
udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen på de interne skoler, der
konteres på 3.22.08, mens opholdsudgifter og øvrige udgifter, der afholdes i henhold til
den sociale lovgivning konteres under hovedkonto 5. Social og sundhedsvæsen. Modtager barnet undervisning uden for opholdsstedet, konteres undervisningsudgifterne i
overensstemmelse med undervisningsstedet,
Udgifter og indtægter vedrørende sygeundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23
for elever optaget på kommunale specialskoler konteres på 3.22.08.
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.22.08. Således skal hver institution under funktion 3.22.08 tildeles et omkostningsstednummer i
intervallet 0101-9999. Fællesudgifter registreres i intervallet 0001-0100.
Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve undervisningen samt udgifter
og indtægter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelsen, er i regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.
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Det bemærkes, at udgifter til lokaler, der benyttes af såvel kommunale specialskoler
som folkeskoler, ikke registreres på funktion 3.22.08, men i stedet på fælleskonti på
funktion 3.22.01. Det bemærkes endvidere, at mellemkommunale betalinger ikke skal
fordeles på omkostningssted.
Ved registrering af udgifter efter folkeskolelovens § 20, stk. 5, anvendes art 4.0.
Der er på funktion 3.22.08 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger:
001

Undervisning i kommunens egne specialskoler

002

Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i
anden kommune

003

Undervisning i interne skoler på opholdssteder
I tilfælde hvor den interne skole på et opholdssted ikke benyttes, skal
udgiften konteres i overensstemmelse med elevens undervisningssted.

004

Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte

092

Forældrebetalinger inkl. fripladser og søskendetilskud
På denne funktion registreres bruttoforældrebetalingen vedrørende skolefritidsordninger, der er særlige og udgiftskrævende tilbud, som er integreret med undervisningstilbuddet. Her registreres den totale forældrebetaling inklusive udgifter til fripladser og udgifter til søskendetilskud.
Kommunens udgifter til fripladser og søskendetilskud konteres ikke
særskilt for fritidstilbuddet til elever med behov for særlig støtte. Registreringen skal foretages på fælles omkostningssted.
Pasning i ordinær skolefritidsordning på specialskoler skal konteres på
funktion 3.22.05.

200

Ledelse og administration
Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte
undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Det forudsættes, at alle
udgifter til kursus aktivitet, der er forbundet med efteruddannelse af personale i folkeskolen og kommunale specialskoler, herunder udgifter og indtægter vedrørende efterog videreuddannelse af skoleledere, konteres på funktionen.
Indtægter og udgifter afholdt af midler fra fonde m.v. registreres på funktionen.
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen, der anvendes til direkte
kursusudgifter, som både kan være finansieret af kommunale midler og statslige tilskud:
002

Linjefagskompetence

003

Understøttelse af øget inklusion

004

Klasseledelse

005

Løbende faglig opdatering
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Specialistkompetencer

inden

for

bl.a.

læsning,

matematik,

specialpædagogik og dansk som andetsprog
007

Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i
undervisningen

008

Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål

3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler og private skoler m.v.
Bidrag til staten registreres med art 4.6 Betalinger til staten.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
001

Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26

004

Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28

006

Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23
Kommunens tilskud til frie grundskoler registreres med art 5.9 Øvrige
tilskud og overførsler

3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten
for elever på efterskoler mm. samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede
ungdomskostskoler.
001

Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf § 41 i
lov om efterskoler og frie fagskoler
Her registreres kommunernes bidrag til staten for elever på efterskoler
og frie fagskoler. Bidraget registreres på art 4.6.

003

Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov om efterskoler og frie fagskoler
Her registreres tilskud fra kommuner til efterskolerne efter kapitel 4 i lov
om efterskoler og frie fagskoler og til kommunalt ejede ungdomskostskoler. Tilskuddet registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.
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3.22.15. Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov
om kommunal indsats for unge under 25 år

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører indsatser omfattet af
den kommunale ungeindsats, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning.
Kommunalbestyrelsen sørger for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Dertil
er der etableret en sammenhængende kommunal ungeindsats for unge under 25 år jf.
lov om kommunal indsats for unge under 25 år.
Udgifter vedrørende fællesudgifter og administration registreres, jf. konteringsregler for
hovedkonto 6, på hovedkonto 6 afhængigt af den enkelte kommunes organisering.
Udgifter, herunder støtte- og kontaktpersonsordninger og mentorindsatser, registreres
på hovedkonto 5 afhængigt af den lovhjemmel hvormed en indsats er bevilget.
Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering:
200 Ledelse og administration
Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk
bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens § 4,
stk. 1. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den
specialpædagogiske bistand til småbørn.
Den kommunale betaling for tilbud i regionen registreres med art 4.8 Betaling til regioner. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01

Objektiv finansiering af regionale tilbud

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansiering, dvs.
de faste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet opretholdelse af specialpædagogiske tilbud for småbørn i regionerne.
002

Køb af pladser
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling
i forbindelse med kommunernes henvisning af småbørn til specialpædagogiske tilbud i regionerne.

3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med
fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand.
Den kommunale betaling for tilbud i regionen registreres med art 4.8 Betaling til regioner. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger:
001

Objektiv finansiering af regionale tilbud
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansie-
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ring, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet opretholdelse af specialundervisningstilbud for voksne i regionerne.
002

Køb af pladser
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling
i forbindelse med kommunernes henvisning til specialundervisningstilbud for voksne i regionerne.

3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til idrætsfaciliteter, hvis primære
målgruppe er børn og unge
På funktionen konteres udgifter og indtægter til både idrætsfaciliteter, som ligger i direkte tilknytning til én skole samt idrætsfaciliteter for børn og unge, som ikke entydigt kan
henføres til en bestemt skole. Disse idrætsfaciliteter anvendes primært til idrætsundervisning, men kan samtidig fungere som idrætsfaciliteter for børn og unge uden for skolernes åbningstider. Der kan f.eks. være tale om gymnastiksale, boldbaner, klubfaciliteter, svømmehaller m.v.
For større idrætsanlæg, stadions og multiarenaer mv. som ikke primært anvendes i
undervisningsøjemed eller af børn og unge udenfor skolernes åbningstider, men f.eks.
til eliteidræt sker registreringen fortsat på funktion 0.32.31 Stadion og idrætsanlæg

UNGDOMSUDDANNELSER (30)
3.30.42 Forberedende Grunduddannelse

På denne funktion registreres blandt andet udgifter forbundet med det kommunale bidrag til staten for elevers forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt øvrig
kommunal finansiering af elevers forløb.
Der er på denne funktion autoriseret følgende driftsgrupperinger:
001

Bidrag til staten for elever på grunduddannelse
Her registreres kommunale bidrag til staten vedrørende elever på
grunduddannelse, jf. § 42, stk. 1, i lov om institutioner for forberedende
grunduddannelse.

002

Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb
Her registreres kommunale bidrag til staten vedrørende elever på afsøgningsforløb, jf. § 42, stk. 1, i lov om institutioner for forberedende
grunduddannelse.

003

Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb
Her registreres kommunale udgifter ved afregning direkte mellem kommune og FGU-institution, som følge af forlænget undervisningsforløb eller undervisning på nedsat tid, jf. § 42, stk. 3 og 4, i lov om institutioner
for forberedende grunduddannelse.

Det bemærkes at kommunernes bidrag til staten for elever på FGU registreres på art
4.6 betalinger til staten. Endvidere bemærkes at det kommunale bidrag til forsørgelse til
elever på FGU konteres særskilt på funktion 3.30.43.

3.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt
elevløn
På denne funktion registreres det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse
til elever på FGU, øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt elevløn til FGU-
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elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi.
Der er på denne funktion autoriseret følgende driftsgrupperinger:
001

Bidrag til staten for skoleydelse
Her registreres kommunale bidrag til staten vedrørende skoleydelse til
elever på FGU, jf. § 42, stk. 1, i lov om institutioner for forberedende
grunduddannelse.
Det bemærkes at kommunernes bidrag til staten for elever på FGU registreres på art 4.6 betalinger til staten.

002

Øvrig kommunal finansiering af skoleydelse
Her registreres kommunale udgifter ved afregning direkte mellem kommune og FGU-institution for skoleydelse, som følge af forlænget undervisningsforløb eller undervisning på nedsat tid, jf. § 42, stk. 3 og 4, i lov
om institutioner for forberedende grunduddannelse.

003

Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi
Her registreres lønudgifter til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi, jf. § 18 i lov om forberedende grunduddannelse.

3.30.44 Produktionsskoler

På denne funktion registreres bl.a. tilskud til uddannelse af specialarbejdere med flere.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:
001

Produktionsskoler
Her registreres kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever
på produktionsskoler.

002

Grundtilskud til produktionsskoler

Det bemærkes, at kommunernes bidrag til staten for produktionsskoleelever registreres
på art 4.6. Betalinger til staten.
Tilskud fra kommuner til skolerne registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.
Det bemærkes, at funktionen alene skal finde anvendelse for kommunale udgifter og
indtægter, som vedrører unge, som før den 1. august 2019 er påbegyndt en uddannelse eller aktivitet efter lov om produktionsskoler, og har valgt at fortsætte uddannelsen
eller aktiviteten efter reglerne herom, jf. § 30, stk. 9, i lov nr. 745 af 8. juni 2018 om ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.

3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører elevers skoleophold i
forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi registreres på gruppering 005.
Udgifter og indtægter vedrørende vejledning og administration mv. i forbindelse med
etablering og gennemførelse af EGU-forløb konteres under funktion 3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge
under 25 år.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger til registrering af henholdsvis skoleydelse og skoleundervisning:
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001

Skoleydelse
Her registreres udgifter til skoleydelse, jf. erhvervsgrunduddannelseslovens § 5, stk. 3, der er omfattet af 65 pct. statsrefusion.

002

Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til
særlige undervisningsforløb
Her registreres undervisningsudgifter efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 1, 1. pkt., og udgifter til særlige undervisningsforløb på
statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 2, der er omfattet af 50 pct. statsrefusion.

003

Supplerende tilskud
Her registreres udgifter til supplerende tilskud efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 1, 2. pkt., der er omfattet af 50 pct. statsrefusion.

004

Udgifter til forløb på værkstedsskoler
Her registreres udgifter til undervisning, skoleydelse og supplerende tilskud for forløb på værkstedsskoler efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 3, stk. 3.

005

Elevløn
Her registreres lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi.

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger:
001
002

Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001
Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003

Det skal bemærkes, at funktionen alene skal finde anvendelse for kommunale udgifter
og indtægter, som vedrører unge, som før den 1. august 2019 er påbegyndt en uddannelse efter lov om egu, og har valgt at fortsætte uddannelsen efter reglerne herom, jf. §
30, stk. 9, i lov nr. 745 af 8. juni 2018 om ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.

3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

På funktionen konteres udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v.,
der gives henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Alle
udgifter, der er forbundet med ungdomsuddannelsen, konteres på funktionen, i det omfang de kan udskilles objektivt. Det er bl.a. udgifter til lærere og pædagoger, praktik,
befordring, vejledning til praktik og andre vejledningsopgaver, der ikke konteres under
funktion 3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om
kommunal indsats for unge under 25 år, administration på fx uddannelsesinstitutionen
og evt. leje af lokaler samt betaling ved køb af tilbud i regioner, anden kommune eller
særligt tilrettelagte forløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner. Indtægter
ved mellemkommunal betaling konteres ligeledes på funktionen. Fælles udgifter og
indtægter mellem ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov og andre typer af
uddannelser m.v. registreres på funktionen for disse andre typer af uddannelser m.v.
Det bemærkes, at udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet
som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på funktion 5.57.72
Sociale formål, gruppering 095.

3.30.47 Kommunalt drevne gymnasieskoler
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Her registreres udgifter og indtægter vedr. kommunalt drevne gymnasieskoler. Funktionen kan alene anvendes af Københavns Kommune, da Sankt Annæ Gymnasium er
den eneste kommunalt drevne gymnasieskole.

FOLKEBIBLIOTEKER (32)
3.32.50 Folkebiblioteker
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker. Udgifter vedrørende
skolebiblioteker registreres på 3.22.01 Folkeskoler. Hvor udgifterne ikke meningsfuldt
kan opdeles mellem folke- og skolebiblioteker sker registrering samlet på én funktion.
Det bemærkes, at lønudgifter til det administrative personale i centrale biblioteksforvalt
ninger i lighed med skoleforvaltninger skal registreres på funktion 6.45.51 Sekretariat
og forvaltninger.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
003 Bøger mv.
Herunder registreres alle udgifter til indkøb og indbinding af bøger, tidsskrifter, ugeblade og aviser, der er beregnet til udlån eller til publikums
benyttelse på stedet.
På grupperingen registreres under art 7.9 også indtægter fra lånerers erstatning af bøger og tidsskrifter. Salg af bøger registreres under art 7.2
008

Andre udlånsmaterialer
Herunder registreres udgifter til andre udlånsmaterialer end bøger mv.
f.eks. musikbærende materialer, lydbøger, plader og bånd, billedkunst
og andre materialer.
Indtægter fra låneres erstatning registreres under art 7.9 også på denne
gruppering. Salg af andre udlånsmaterialer registreres under art 7.2.

200

Ledelse og administration
Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

KULTUREL VIRKSOMHED (35)
Det skal indledningsvist bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

3.35.60 Museer

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende museer. For ikkekommunale museer skal alene kommunale tilskud til disse registreres på funktion
3.35.60.
Der er autoriseret følgende driftsgruppering på funktionen:
200

Ledelse og administration
Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

3.35.61 Biografer
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale biografer
samt tilskud til private biografer.

3.35.62 Teatre
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På denne funktion registreres udgifter og indtægter, herunder tilskud, vedrørende børneteatre, egnsteatre, landsdelsscener og skuespillerskoler.
Der er under dranst 2 autoriseret følgende gruppering på funktionen:
002

Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre
Tilskud fra staten registreres med art 8.6 Statstilskud.

3.35.63 Musikarrangementer
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende landsdelsorkestre og
musikskoler (også for så vidt disse kun anvendes af folkeskoleelever), tilskud til musikskoler, tilskud til musikarrangementer og amatørorkestre m.v.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:
200

Ledelse og administration
Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
Der er endvidere under dranst 2 autoriseret følgende gruppering:
002

Refusion vedrørende musikskoler
Tilskud fra staten registreres med art 8.6 Statstilskud.

3.35.64 Andre kulturelle opgaver

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende udstillinger, lokalradio
og -TV m.v., samt tilskud til andre kulturelle formål, f.eks. kulturhuse, medborgerhuse,
spillesteder, forsamlingshuse, lokalhistorisk arkiv og venskabsbyarrangementer
På funktionen er der autoriseret følgende gruppering:
200

Ledelse og administration
Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V. (38)
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter på folkeoplysningsområdet m.v., jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), lov om ungdomsskoler og lov om produktionsskoler. Udgifter vedrørende
sekretariatsbistand for folkeoplysningsudvalget (§ 40 i folkeoplysningsloven), herunder
eventuel administration i forbindelse med aflønning af ledere og lærere (§ 12 i folkeoplysningsloven), registreres ikke under denne hovedfunktion, men på hovedkonto 6.
Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området
skal konteres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

3.38.70 Fælles formål

På denne funktion registreres alle udgifter i forbindelse med anvisning af lokaler, samt
udgifter og indtægter, der ikke objektivt kan fordeles på de følgende funktioner (f.eks.
pedelbistand og rengøring af lokaler). Eventuelle gebyrer i henhold til folkeoplysningslovens § 22, stk. 4, registreres under funktion 3.38.74.

3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede
beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til folkeoplysende
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voksenundervisning f.eks. undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter jf. folkeoplysningsloven § 2, stk.2, nr. 1.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:
001

Undervisning

3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede
beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, fx til foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v., jf. folkeoplysningslovens § 2, stk.2, nr. 2.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering:
002

Aktiviteter

3.38.74 Lokaletilskud

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede
beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der anvendes til lokaletilskud, jf.
§ 6 og kapitel 7 folkeoplysningsloven. Desuden registreres gebyrindtægterne, jf. § 22,
stk. 4, i folkeoplysningsloven ligeledes på denne funktion.
Der er på funktionen autoriseret fire driftsgrupperinger, som gennemgås nedenfor:
001

Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning.
Her registreres den del af udgifterne til lokaletilskud, der vedrører »Folkeoplysende voksenundervisning«, jf. § 6 og kapitel 7 i folkeoplysningsloven.

002

Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
Her registreres den del af udgifterne til lokaletilskud, der vedrører »Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde«, jf. § 6 og kapitel 7 i folkeoplysningsloven.

092

Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning.
Her registreres gebyrindtægterne efter § 22, stk. 4, i folkeoplysningsloven til nedbringelse af udgifterne vedrørende lokaler til folkeoplysende
voksenundervisning.

093

Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
Her registreres gebyrindtægterne efter § 22, stk. 4, i folkeoplysningsloven til nedbringelse af udgifterne vedrørende lokaler til det
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

3.38.75 Fritidsaktiviteter

uden

for

folkeoplysningsloven

På denne funktion registreres udgifter til særlige støtteordninger uden for folkeoplysningsloven. Der kan f.eks. være tale om støtte til bustransporter vedrørende fritidsarrangementer for ældre mennesker og støtte til ferieaktiviteter.

3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed
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På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler.
Med hensyn til ungdomsskolebestyrelserne gælder, at de udgifter, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, dvs. udgifter vedrørende valg og mødediæter,
registreres på funktion 6.42.42. Udgifter i forbindelse med varetagelsen af ungdomsskolebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte
skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om, registreres på funktion 3.38.76.
Der er autoriseret følgende driftsgruppering på funktionen:
200

Ledelse og administration
Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

3.38.77 Daghøjskoler

På denne funktion registreres kommunens tilskud til daghøjskoler efter folkeoplysningslovens § 45 a.
Kommunernes betaling for aktiveringsforløb på daghøjskolerne, jf. lov om betaling for
uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
m.m., registreres under hovedkonto 5 (05.68.98).
Der er for regnskabet oprettet en gruppering 001 til registrering af udgifter til kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter § 32, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
001 Kontanthjælpsmodtagere efter aktivlovens § 32, stk. 1
På denne gruppering udkonteres i forbindelse med regnskabsafslutningen udgifter til kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter § 32, stk. 1, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

På denne funktion registreres kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lov om frie kostskoler. Endvidere konteres her andre kommunale tilskud til særlig tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, fx social- og sundhedsskoler, og betaling af tilskud for avu-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år, Kommunernes betaling for aktiveringsforløb m.v. på de statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner efter lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. registreres dog
under hovedkonto 5.
På funktionen autoriseres desuden følgende driftsgruppering efter Lov nr. 578 af 9. juni
2006:
001

Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i
Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Regional udvikling vedr. uddannelse (41)
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3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet

Her registreres Bornholm Kommunes udgifter til uddannelsesinstitutioner (gymnasier,
VUC, social- og sundhedsskoler m.v.) i forbindelse med finansiering af lokale udviklingsprojekter og andre typer af projekter med udviklende og uddannelsesfremmende
sigte på institutionerne.

Fælles funktioner (45)
Under hovedfunktionen registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan registreres særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 3.

3.45.83. Fælles formål

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan registreres
særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 3. Det gælder f.eks. for multikulturhuse eller andre institutioner, der tjener flere kulturelle formål. Der er autoriseret følgende grupperinger:
001

Fælles formål
Her registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan fordeles på
grupperingerne 002-200, f.eks. husleje, viceværtservice, Facility Management vedligeholdelse, rengøring. Udgifter til f.eks. løn og materialer
registreres som udgangspunkt på grupperingerne 002-200.

002

Idræt
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende idrætsfaciliteter, der er
integreret i tværkulturelle institutioner, og som efter de almindelige konteringsregler normalt registreres på funktion 3.22.18 Idrætsfaciliteter for
børn og unge.

003

Folkebiblioteker
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker, der er
integreret i tværkulturelle institutioner, og som efter de almindelige konteringsregler normalt registreres på hovedfunktionen, 3.32 Folkebiblioteker

004

Kulturel virksomhed
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kulturel virksomhed,
der er integreret i tværkulturelle institutioner, og som efter de almindelige konteringsregler normalt registreres på hovedfunktionen, 3.35 Kulturel virksomhed.

200

Ledelse og administration
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.

