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Til alle kommuner 

Orientering om 57. omgang rettelsessider til budget- og regnskabssyste-
met for kommuner 

Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i bilag 1 til cirkulære nr. 9916 
af 15. oktober 2019 om budget- og regnskabssystem for kommuner. 

Ændringer i bilag 1 til cirkulære om budget- og regnskabssystem for kom-
muner: 

Kapitel 2 

1. Præcisering af at kravet om registrering på omkostningssted kun gælder for
dranst 1

Kapitel 3 og 4 

Hovedkonto 4 

2. Ændret betegnelse af driftsgruppering 002 på funktion 0.25.11 Beboelse
3. Ændret betegnelse af driftsgruppering 001 og 002 på funktion 4.62.85 Kom-

munal tandpleje

Hovedkonto 5 

4. Ny gruppering 111 til statsrefusion på funktion 5.22.07 Indtægter fra den cen-
trale refusionsordning

5. Ny driftsgruppering 021 Transport og flytning for flygtninge, der visiteres til
kommunen oprettes på funktion 5.46.60

6. Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61
7. Ny driftsgruppering 032 Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden

oprettes på funktion 7.62.86 Særlige tilskud
8. Ændret betegnelse af gruppering 001 på funktion 7.68.95 Anden skat på fast

ejendom

Kapitel 6 

9. Funktion 7.58.59 Garantiprovision omfattes af reglerne for afgivelse af drifts-
bevillinger

Ad 1 Præcisering af at kravet om registrering på omkostningssted kun gæl-
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Det præciseres, at kravet om i regnskabet at registrere på omkostningssted på visse 
funktioner alene omfatter dranst 1, dvs. driftsudgifter og –indtægter. 

Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2022. 

Ad 2 Ændret betegnelse af driftsgruppering 002 på funktion 0.25.11 Bebo-
else 

Betegnelsen af driftsgruppering 002 på funktion 0.25.11 Beboelse ændres til: 

• 002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge  

På grupperingen registreres udgifter, fx lejeudgifter, til midlertidig indkvartering af 
flygtninge efter § 12, stk. 1, i lov om integration af flygtninge (integrationsloven), og 
kommunens udgifter til flytning mellem to midlertidige opholdssteder. For så vidt an-
går udgifter til transport og flytning efter § 12, stk. 5, i integrationsloven, henvises til 
orienteringsskrivelsens pkt. 5. 

På grupperingen registreres de driftsudgifter, der direkte er knyttet til drift af midlerti-
dige opholdssteder, herunder leje, forsyningsudgifter, rengøring og inventar, der som 
udgangspunkt forbliver på opholdsstedet. Udgifter til personlig bohave og udstyr, der 
kan medtages af flygtningene (fx startpakker med sengetøj og køkkenudstyr) vil nor-
malt skulle betragtes som en overførselsudgift, der konteres på funktion 5.46.61, grup-
pering 005 Hjælp i særlige tilfælde 

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2023. 
 

Ad 3 Ændret betegnelse af driftsgruppering 001 og 002 på funktion 
4.62.85 Kommunal tandpleje 
Som følge af Folketingets vedtagelse d. 9. juni 2022 af forslag til lov om ændring af 
sundhedsloven ændres kommunal børne- og ungdomstandpleje fra at omfatte 0-18 
årige til at omfatte 0-21 årige. Betegnelsen af de to driftsgrupperinger under funktion 
4.62.85 ændres på den baggrund til følgende: 

• 001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker 
• 002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, privat-

praktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker). 

Lovændringen træder i kraft d. 1. juli 2022 og indfases frem mod udgangen 2025.  

Ændringerne i kontoplanen træder i kraft med virkning fra regnskab 2022.  

Ad 4 Ny gruppering 111 til statsrefusion på funktion 5.22.07 Indtægter fra 
den centrale refusionsordning 
På funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning oprettes en ny grup-
pering 111 til statsrefusion vedr. udgifter efter § 86 i lov om social service, der registre-
res på funktion 4.62.82:  

• 111 Refusion vedr. funktion 4.62.82 af udgifter efter § 86 i serviceloven 

Det bemærkes, at det følger af konteringsreglerne for funktion 5.22.07 Indtægter fra 
den centrale refusionsordning, at refusionen enten kan fordeles forholdsmæssigt mel-
lem de relevante grupperinger eller på den af de autoriserede grupperinger, hvorunder 
størstedelen af refusionsindtægten kan henføres.  

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2023. 
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Ad 5 Ny driftsgruppering 021 Transport og flytning for flygtninge, der visi-
teres til kommunen oprettes på funktion 5.46.60 

Der oprettes en ny driftsgruppering: 

• 021 Transport og flytning for flygtninge, der visiteres til kommunen  

På grupperingen registreres kommunernes udgifter i forbindelse med transport og 
flytning fra asylcenter mv. til kommunen for flygtninge, der er visiteret til kommunen, 
jf. integrationslovens § 12, stk. 5, herunder transportudgifter i forbindelse med modta-
gelse af kvoteflygtninge. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2023. 

Ad 6 Nedlæggelse af afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61 

Som følge af afskaffelsen af kontanthjælp og siden integrationsydelse til udlændinge, 
der pr. 1. januar 2020 blev erstattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller 
overgangsydelse, nedlægges en række afløbsgrupperinger på funktion 5.46.61, da de 
ikke længere er aktuelle og ikke må anvendes. Det drejer sig om følgende:  

• Driftsgruppering 001 
• Statsrefusionsgrupperingerne 004 og 006-011 

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2023. 

Ad 7 Ny driftsgruppering 032 Tilskud til kommuner med høj udvikling i le-
digheden oprettes på funktion 7.62.86 Særlige tilskud 

Der oprettes en ny driftsgruppering: 

• 032 Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden  

Tilskuddet ydes efter § 23 b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kom-
muner. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2022. 

Ad 8 Ændret betegnelse af gruppering 001 på funktion 7.68.95 Anden skat 
på fast ejendom 

Betegnelsen af gruppering 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 
på funktion 7.68.65 ændres til:  

• 001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme  

Det skyldes, at dækningsafgiften i overgangsperioden 2022 og 2023 opkræves som et 
beløb svarende til det, der blev opkrævet for skatteåret 2021.   

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2022. 

Ad 9 Funktion 7.58.59 Garantiprovision omfattes af reglerne for afgivelse 
af driftsbevillinger 

Funktion 7.58.59 Garantiprovision, der anvendes til registrering af indtægter i forbin-
delse med opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser, omfat-
tes af reglerne for afgivelse af driftsbevillinger. Ændringen burde have været foretaget 
i forbindelse med oprettelsen af funktionen ved pkt. 15 i orienteringsskrivelse af 10. ja-
nuar 2012. 
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Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2023. 

 

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:  

Afsnit Ikrafttræden Side Punkt 

Kapitel 2    

2.3 Regnskab 2022  2 1 

Kapitel 3    

3.0 Budget 2023 1 2 

3.4 Regnskab 2022  1 3 

3.5.1 Budget 2023 1 4 

3.5.5 Budget 2023 1 5 

3.5.5 Budget 2023 2 6 

3.7 Regnskab 2022 3 7 

3.7 Regnskab 2022 4 8 

Kapitel 4    

4.0 Budget 2023 3 2 

4.4 Regnskab 2022 3 3 

4.5.1 Budget 2023 1 4 

4.5.5 Budget 2023 4 5 

4.5.5 Budget 2023 7 og 9 6 

4.7 Regnskab 2022 12 7 

4.7 Regnskab 2022 14 8 

Kapitel 6    

6.1 Budget 2023 1 9 

 

 

Med venlig hilsen 
Henning Elkjær Nielsen 

 



Ændringer til regnskab 2022 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     2.3 - side  1 
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2.3 Ejerforhold og omkostningssted 
 
 
Ejerforhold 
Ejerforholdet er autoriseret ved 7. ciffer i kontoplanen. Der sondres mellem fire former 
for ejerforhold 
 

1. Egne 
2. Selvejende/private 
3. Andre offentlige myndigheder 
4. Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser 

 
Ejerforhold er ikke medtaget i den autoriserede kontoplan i kapitel 3. 
 
Om de enkelte former for ejerforhold skal bemærkes følgende: 
 
Ejerforholdet Egne dækker over ordninger eller institutioner, hvor såvel drift som regn-
skabsfunktion henhører under den pågældende kommune. Betegnelsen Egne omfatter 
endvidere ordninger og institutioner, som har flere kommuner som serviceområde 
(f.eks. en fælleskommunal ordning). I det omfang, kommunen alene er regnskabsfø-
rende for en given institution med tilknyttet overenskomst, skal registreringen dog ikke 
ske under dette ejerforhold, jf. nedenfor. 
 
Ejerforholdet Selvejende/private benyttes ved ordninger eller institutioner, som drives i 
selvejende eller privat regi, og som opnår drifts- og anlægstilskud fra kommunen. Som 
hovedregel vil der være tale om et overenskomstforhold mellem kommunen og de på-
gældende institutioner. 
 
Selvejende og private institutioner optages i de kommunale budgetter og regnskaber 
efter samme regler gældende for kommunale institutioner, såfremt der er indgået drifts-
overenskomst mellem en kommune og den pågældende institution. 
 
Der er ingen faste bestemmelser mht. indholdet af en driftsoverenskomst. Generelt vil 
en driftsoverenskomst medføre, at kommunalbestyrelsen vil have en betydelig indfly-
delse på institutionens drift, således at den selvejende/private institution er at sidestille 
med en kommunal institution. 
 
Som forhold, der kan beskrive en driftsoverenskomst, kan peges på: 
 

• Kommunalbestyrelsen godkender institutionens vedtægter. 
• Kommunalbestyrelsen har indflydelse på institutionens drift. For eksempel med 

hensyn til antallet af institutionspladser og hvem disse står til rådighed for, dagli-
ge åbningstider, antallet af stillinger og disses art, ansættelse og afskedigelse af 
institutionens leder. 

• Kommunalbestyrelsen afholder institutionens driftsudgifter på grundlag af budget-
tet. 

•  Budget-, bogførings- og regnskabsprocedurer: budgetforslag udarbejdes af 
kommunalbestyrelsen med bistand fra institutionen. Institutionen er forpligtet til at 
overholde budgettet, om nødvendigt søge tillægsbevillinger og udføre løbende 
budgetkontrol. Parterne aftaler, hvem der beregner og udbetaler løn og varetager 
bogholderi og regnskabsføring. Kommunalbestyrelsen godkender revisor. 
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Institutionens budget og regnskab registreres hos den kommune, der har over-
enskomsten. Regnskabsføringen sker på de respektive funktioner under de respektive 
hovedkonti med undtagelse af renter og afdrag, som registreres på hovedkonto 7 og 8. 
 
Det samme gælder for anlægsposterne for selvejende og private institutioner (bortset 
fra private lederejede institutioner), der før anlægsarbejdernes påbegyndelse er indgået 
en overenskomst med. I de tilfælde, hvor der ikke er en hovedoverenskomstkommune, 
skal det aftales, hvilken kommune der skal budgettere og regnskabsføre vedrørende 
institutionen. 
 
For private lederejede institutioner medtages alene driftsudgifter og driftsindtægter i 
kommunens budget og regnskab, idet institutionens udgifter til renter og afdrag betrag-
tes som huslejeudgift. 
 
Ejerforholdet Andre offentlige myndigheder anvendes ved driftstilskud og takstbetaling 
til ordninger og institutioner i offentligt regi, men uden for kommunen. Herunder anføres 
f.eks. takstbetaling for ophold i institutioner, der henhører under andre kommuner, regi-
oner, staten m.v., betaling for brug af fælleskommunale institutioner, der ikke drives af 
den pågældende kommune osv. 
 
Ejerforholdet private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser anvendes ved 
køb hos private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser, der er et alternativ 
til kommunale og regionale tilbud og institutioner. Ejerforholdskode 4 anvendes udeluk-
kende for tjenesteydelser, der er optaget på positivlisten i bekendtgørelse om momsre-
fusionsordning for kommuner og regioner. Det gælder f.eks. køb af tjenesteydelser hos 
sociale opholdssteder uden driftsoverenskomst eller selvejende specialskoler uden 
driftsoverenskomst.  
 
Det bemærkes, at der i de af kommunerne benyttede økonomisystemer er knyttet num-
re til overskrifterne vedrørende ejerforhold. 
 
Omkostningssted 
Kontonummerets 8., 9., 10. og 11. ciffer anvendes til opdeling af kommunens omkost-
ningssteder. 
 
Anvendelsen af omkostningssted er endvidere for så vidt angår driftsudgifter og drifts-
indtægter autoriseret i regnskabet på funktion 3.22.01 Folkeskoler, 3.22.05 Skolefritids-
ordninger, 3.22.08 Kommunale specialskoler, 5.25.13 Integrerede institutioner, 5.25.14 
Daginstitutioner og 5.25.15 Fritidshjem. Udgangspunktet er her, at udgifter og indtægter 
til, hvad der må anses for institutionens kerneydelse er omfattet af den autoriserede 
registrering på omkostningssted. Kerneydelsen defineres som den grundlæggende 
ydelse, der er forbundet med et pågældende funktionsområde, f.eks. pasning i en bør-
neinstitution. Udgifter og indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pro-
duktion af kerneydelsen – f.eks. udgifter til administration på institutionen, inventar, 
vand, varme, strøm indvendig vedligeholdelse og rengøring – er ligeledes omfattet af 
den autoriserede registrering på omkostningssted.  
 
Udgifter til lokaler i sig selv, dvs. husleje, og udgifter til udvendig vedligeholdelse skal 
også registreres på omkostningssted. 
 
Derimod skal en række udgifter ikke fordeles på omkostningssted, men på stednummer 
for fælles formål. De nærmere konteringsregler for registrering på omkostningssted på 
de enkelte funktioner er omtalt i afsnit 4.3 og afsnit 4.5. 
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I de øvrige dele af kontoplanen er det frivilligt at anvende omkostningssted. 
 
I de tilfælde, hvor der ikke ønskes en opdeling på omkostningssteder, benyttes sted-
nummer 0000. 
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4 Sundhedsområdet  
 
 
SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 
 1 Drift 
  002 Somatik 
  004 Stationær psykiatri 
  005 Ambulant psykiatri 
  006 Praksissektoren (Sygesikring) 
 
4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 
 1 Drift  
  001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning  
  002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140) 
  003 Personbefordring 
   200  Ledelse og administration 
 
4.62.84 Fysioterapi 
 1 Drift 
  001 Ridefysioterapi 
 
4.62.85  Kommunal tandpleje 
 1 Drift   

 001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker   
   002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, 

privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker) 
  003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne 

klinikker   
  004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private 

tandlæger og regionale tandklinikker) 
  005  Støtte til tandproteser 
 
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 
 1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
 
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 
 
4.62.90 Andre sundhedsudgifter  
 1 Drift  
  001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold 
  002 Udgifter i forbindelse med køb af private sygehusydelser  
   003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 
  004  Begravelseshjælp  
  005  Befordringsgodtgørelse 
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7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 
 

RENTER AF LIKVIDE AKTIVER (22) 
7.22.05  Indskud i pengeinstitutter m.v. 
7.22.07 Investerings- og placeringsforeninger 
7.22.08 Realkreditobligationer 
7.22.09 Kommunekreditobligationer 
7.22.10 Statsobligationer m.v. 
7.22.11 Likvide aktiver udstedt i udlandet 

 
 

RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28) 
7.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 
7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 
7.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 

 
 

RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32) 
7.32.20 Pantebreve 
7.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
7.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 
7.32.23 Udlån til beboerindskud 
7.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
7.32.26 Ikke-likvide obligationer 
7.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 

 
 

RENTER AF UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OG MEL- 
LEMVÆRENDE MED SELSKABSGJORTE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (35) 
7.35.29 Klimainvesteringer 
7.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 
7.35.31 Gasforsyning 
7.35.32 El-forsyning 
7.35.33 Varmeforsyning 
7.35.34 Vandforsyning 
7.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 

4 Renter 
001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald 

– organisk affald fra husholdninger og restaffald  
002 Ordninger for storskrald og haveaffald 
003 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage 

og plastemballageaffald 
004 Ordninger for farligt affald 
005 Genbrugsstationer 
006 Øvrige ordninger 
007 Generel administration (kun husholdninger) 

 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 
7.50.50 Kassekreditter og byggelån 

 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 
7.51.52 Anden gæld 
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RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 
7.52.54 Andre kommuner og regioner 
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 

4 Renter 
001 Tilbagebetaling af grundskyld 

7.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
7.52.59 Mellemregningskonto 
7.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 

 
 

RENTER AF LANGFRISTET GÆLD (55) 
7.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
7.55.64 Stat og hypotekbank 
7.55.65 Andre kommuner og regioner 
7.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
7.55.67 Andre forsikringsselskaber 
7.55.68 Realkredit 

4 Renter 
001 Kommunale ældreboliger 
002 Færgeinvesteringer m.v. 
003 Klimainvesteringer 

7.55.70 Kommunekredit 
4 Renter 

001 Kommunale ældreboliger 
002 Færgeinvesteringer m.v. 
003 Klimainvesteringer 

7.55.71 Pengeinstitutter 
4 Renter 

001 Kommunale ældreboliger 
002 Færgeinvesteringer m.v. 
003 Klimainvesteringer 

            7.55.73   Lønmodtagernes Feriemidler 
7.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 

4 Renter 
001 Kommunale ældreboliger 
002 Færgeinvesteringer m.v. 
003 Klimainvesteringer 

7.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
4 Renter 

001 Kommunale ældreboliger 
002 Færgeinvesteringer m.v. 
003 Klimainvesteringer 

7.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
4 Renter 

001 Kommunale ældreboliger 
002 Færgeinvesteringer m.v. 
003 Klimainvesteringer 

 
 

KURSTAB OG KURSGEVINSTER M.V. (58) 
7.58.77 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse 

4 Renter 
001 Kommunernes Pensionsforsikring 
002 Andre forsikringsselskaber 
003 Realkredit 
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005 Kommunekredit 
006 Offentligt emitterede obligationer i indland 
007 Offentligt emitterede obligationer i udland 
008 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
009 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
010 Selvejende institutioner 

7.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 
4 Renter 

001 Realkreditobligationer 
002 Kommunekreditobligationer 
003 Statsobligationer m.v. 
004 Likvide aktiver  udstedt i udlandet 
005 Investerings- og placeringsforeninger 
006 Pantebreve 
007 Aktier og andelsbeviser 
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v. 
010 Tilbagebetalte reservefondsandele 

7.58.79 Garantiprovision 
 

TILSKUD OG UDLIGNING (62) 
7.62.80 Udligning og generelle tilskud 

7 Finansiering 
001 Kommunal udligning 
002 Statstilskud til kommuner 
007 Efterreguleringer 
010 Udligning af selskabsskat 
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme 

7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 
7 Finansiering 

001 Udligning vedrørende udlændinge 
005 Efterreguleringer 

7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne 
7 Finansiering 

002 Kommunalt udviklingsbidrag 
7.62.86 Særlige tilskud 

7 Finansiering 
001 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner 
002 Tilskud til Furesø Kommune 
004 Tilskud til ”ø-kommuner” 
005 Tilskud til Bornholms Kommune vedr. udviklingsopgaver 
009  Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige 
010 Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2020 
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 
019 Finansieringstilskud 
021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser 
022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår 
023 Bagudrettet kompensation vedr. revision af 

uddannelsesstatistikken. 
025 Tilskud til værdig ældrepleje 
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed 
027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner 
028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner 
029 Tilskud til grænsenære kommuner 
030 Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder 
031 
032 

Overgangsordning vedr. udligningsreform 
Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden 



Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.7 - side 4 

Dato: Juni 2022 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2022 

 

REFUSION AF KØBSMOMS (65) 
7.65.87 Refusion af købsmoms 

7 Finansiering 
002 Refusion af købsmoms 
003 Udgifter til købsmoms 
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 

 
SKATTER (68) 
7.68.90 Kommunal indkomstskat 

7 Finansiering 
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 
002 Afregning af forskelsbeløb 
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 
010 Afregning af indkomstskatter med andre kommuner 
015 Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat 

7.68.92 Selskabsskat 
7 Finansiering 

001 Afregning af selskabsskat m.v. 
7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster 

7 Finansiering 
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven 
004 Kommunens andel af skat af dødsboer 
005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven 

7.68.94 Grundskyld 
7 Finansiering 

001 Grundskyld 
004 Indtægt fra den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysningen af 

beskatningsgrundlaget for grundskylden 
7.68.95 Anden skat på fast ejendom 

7 Finansiering 
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme  
003 Dækningsafgift af forretningsejendommes grundværdi 

7.68.96 Øvrige skatter og afgifter 
7 Finansiering 

004 Efterbetaling og bøder 
005 Frigørelsesafgift 
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Hovedkonto 4 Sundhedsområdet  
 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale sund-
hedsindsats.  
 
SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 
Denne hovedfunktion omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige for-
anstaltninger, hvor administrationen af ydelserne er henlagt til kommunerne i henhold til 
sundhedsloven. 
 
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 
Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen.  
 
Der er autoriseret 4 grupperinger på funktionen.  
 
  002 Somatik   

  004 Stationær psykiatri 

  005 Ambulant psykiatri 

  006 Praksissektoren (Sygesikring)   
 
Bidragene registreres med art 4.8 Betalinger til regionen.  
 
Det bemærkes, at efterregulering vedrørende afholdte udgifter, der ligger over det for-
udsatte niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering eller yder-
ligere opkrævning af kommunal medfinansiering til staten konteres på funktion 7.62.80, 
grp. 007. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til samtaleterapi og sygebesøg skal kontores på 
4.62.88 på en ikke-autoriseret gruppering, såfremt der er indgået en aftale om decen-
tralisering i praksisudvalgene. 
 
4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 
Her registreres kommunernes indsats i forbindelse med genoptræning efter sundheds-
loven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere 
efter udskrivning fra sygehus på baggrund af genoptræningsplan efter sundhedslovens 
§ 140, samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86.  
 
Det bemærkes, at træning efter servicelovens § 86 til personer med ophold i boformer 
efter servicelovens §§ 107-110, som ydes i forbindelse med botilbuddet, registreres på 
funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50 og 5.38.52 og træning efter servicelovens § 86 til 
personer med ophold i friplejeboliger der er certificerede til at levere denne ydelse, regi-
streres på funktion 5.30.27, gruppering 013. 

 
Der er autoriseret to grupperinger på funktionen.  

 
  001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 

Her registreres udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funkti-
onsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning 
til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1, i lov om social service. 
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Endvidere registreres udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller 
psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86, stk. 2, i lov om social 
service. 
 
På denne gruppering registreres (også) udgifter til vederlagsfri behand-
ling efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a. leveret i 
kommunalt regi, herunder også udgifter for ydelser udført på andres 
kommuners institutioner. 
 
Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende genoptræ-
ning på baggrund af en genoptræningsplan, jf. sundhedslovens § 140. 
Dog registreres genoptræning på specialiseret niveau efter sundheds-
lovens § 140 på gruppering 002, da denne genoptræning foregå på sy-
gehus. 

 
  002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140) 

Her registreres kommunernes udgifter til genoptræning på specialiseret 
niveau, der foregår på et sygehus.  

 
Udgiften registreres med art 4.8 Betalinger til regionen. I de tilfælde. 
hvor regionen videresender en regning fra en selvejende institution, 
skal der dog anvendes art 4.0 og ejerforholdskode 4, hvis det er rele-
vant. 

 
   003 Personbefordring 

Her registreres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med 
kommunal genoptræning (omfatter såvel genoptræning på basalt, 
avanceret eller specialiseret niveau som rehabilitering på specialiseret 
niveau) og vedligeholdelsestræning, jf. og Sundhedslovens §§ 140 og 
263 samt servicelovens § 86. 
 
Det bemærkes, at der anvendes art 4.0 vedrørende udgifter til person-
befordring udført af private leverandører. 
 

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

4.62.84 Fysioterapi 
På denne funktion registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i 
praksissektoren efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a. (§§ 140 a og 
140 b), herunder ridefysioterapi. 
 
I forbindelse med offentlig sygesikring anvendes som udgangspunkt art 5.2. 
 
Art 5.2 anvendes således til registrering af udgifter til betaling af regninger, som kan 
specificeres på den enkelte patient. Ved regninger, der ikke kan specificeres til den 
enkelte patient anvendes art. 4.8. Herudover gælder for funktionerne de generelle reg-
ler for artskontering. 
 
Der er autoriseret en driftsgruppering på funktionen: 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.4 - side  3 
  
Dato: Juni 2022 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2022 
 

  001 Ridefysioterapi 

     Ved betaling af regninger direkte fra ridefysioterapeuter tilknyttet en ri-
deklub anvendes art 4.0, ejerforholdskode 4, som giver anledning til 
momsrefusion, jf. momspositivlisten. Ved betaling af regninger fra ride-
fysioterapeuter tilknyttet en momsregistreret rideskole, skal art 4.9 an-
vendes.  

     Regninger fra ridefysioterapeuter formidlet via regionerne skal ligeledes 
opdeles efter ovenstående principper. Art 4.8 kan ikke anvendes til dis-
se betalinger. 

4.62.85 Kommunal tandpleje 
På denne funktion registreres udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens 
kapitel 37. 
 
På funktionen registreres udgifter i henhold til § 127-130 til tandpleje for børn og unge 
indtil det fyldte 22. år (Børne- og ungdomstandplejen). Bemærk, at ordningen indfases 
gradvist på baggrund af fødselsår, således at årgang 2004 som de første bliver i børne- 
og ungdomstandplejen indtil det fyldte 22. år. Ordningen er fuldt indfaset ved udgangen 
af 2025, hvor alle 21-årige vil være omfattet. 
 
Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 131-132 til tandpleje til personer, 
der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun 
vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Omsorgstandplejen). 
 
Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 133-134 til tandpleje til sindsli-
dende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tilbud i 
børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (Special-
tandplejen). 
 
Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 134 a til akutsmertelindrende og 
funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til 
vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer,i form af 
gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund 
af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. lov om social 
service §§ 104 og 110, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. (Social-
tandplejen) 
 
Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 135 til støtte til tandproteser til 
personer i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af ulykkesbetin-
gede skader på tænder, mund eller kæber. 
 
Det bemærkes, at der anvendes art 5.2 vedrørende udgifter til betalinger af regninger, 
udstedt af private tandlæger, såfremt regningen kan specificeres på klienter. I øvrigt 
gælder for funktion 4.62.85 de generelle regler for artskontering. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger.  
 
      001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker   
  002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, 

privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker).   
  003 Omsorgs- ,special- og socialtandpleje på kommunens egne klinik-

ker   
  004 Omsorgs- ,special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (priva
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te tandlæger og regionale tandklinikker) 
  005 Støtte til tandproteser 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.4 - side  5 
  
Dato: Oktober 2020 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2020 
 

4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 
Her registreres kommunens udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende borger-
rettede og patientrettede indsatser og tilbud efter sundhedslovens § 119.  
 
Endvidere registreres her udgifter til samtaleterapi og sygebesøg, såfremt der er indgå-
et en aftale om decentralisering i praksisudvalgene. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgruppering: 
 

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

 
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter efter sundhedslovens kapitel 36 
forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (jf. sundhedslovens §§ 120 – 126). 
 
På funktionen registreres udgifter til kommunale sundhedsordninger for børn og unge, 
herunder sundhedsplejerskeordningen og den kommunale skolesundhedstjeneste. _ 
 
Den kommunale sundhedstjeneste omfatter såvel læger, sundhedsplejersker, sygeple-
jersker og andet personale i kommunen, der varetager forebyggende og sundheds-
fremmende indsatser i forhold til børn og unge efter sundhedslovens §§ 120-126._ 
 
4.62.90 Andre sundhedsudgifter  
På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter, herunder bl.a. udgifter til Styrel-
sen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet), jf. § 18 i lov om klage- og erstat-
ningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhed 
skal registreres med anvendelse af art 4.6. 
 
Endvidere registreres udgifter til isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbin-
delse med håndtering af COVID-19. 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen:  
 
  001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold. 

Her registreres udgifter til køb af pladser på hospice, jf. sundhedslovens 
§ 238, stk. 2, jf. § 75, stk. 4, og § 79, stk. 2. 

 
 002 Kommunale udgifter i forbindelse med køb af sygehusydelser 

 Her registreres udgifter til kommunens køb af sygdomsbehandling, der 
svarer til behandling, der ydes i det regionale sygehusvæsen til personer, 
der har bopæl i kommune, jf. sundhedslovens § 240. 
 

  003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 
   Her registreres udgifter vedrørende plejetakst for færdigbehandlede pati-

enter, jf. sundhedslovens § 238.   

 
  004 Begravelseshjælp 
   Her registreres udgifter til begravelseshjælp, jf. sundhedslovens §§ 160 

og 257. 

 

  005 Befordringsgodtgørelse 
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 Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse, jf. sundhedslovens §§ 
170 og 261. 
   
 Befordringsgodtgørelse, der udbetales direkte til borgeren, registreres 
med art 5.2. 
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De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 
 
 
Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige drifts- og an-
lægsvirksomhed. I modsætning hertil vedrører hovedkontiene 7, 8 og 9 det finansielle 
område. 
 
Hovedkonto 7 anvendes til registrering af renter, tilskud, udligning og skatter m.v., her-
under finansindtægter.  
 
Hovedkonto 8 anvendes til registrering af de årlige forskydninger på kommunens finan-
sielle status.  
 
Hovedkonto 9 viser beholdningerne på kommunens finansielle status. Aktiverne frem-
går af funktionerne 9.22.01-9.42.44 og 9.58.80-9.68.87. Forpligtelserne fremgår af funk-
tionerne 9.45.45-9.55.79 og 9.72.90. Forskellen mellem aktiver og forpligtelser fremgår 
af hovedfunktionen ”Egenkapital” (funktionerne 9.75.91- 9.75.99).  
 
I forbindelse med regnskabsafslutningen foretages visse op- og nedskrivninger af sta-
tusposterne under hovedkonto 9 med modpost på balancekonto. Som eksempel kan 
nævnes regulering af obligationsbeholdninger efter kursen pr. 31. december. 
 
På hovedkonto 7, 8 og 9 er så vidt muligt anvendt en parallel hovedfunktions- og funkti-
onsopbygning. 
 
Funktionerne: 
 
7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
8.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
anvendes således til registrering af henholdsvis: 
 

• Renter af indskud i pengeinstitutter m.v. (7.22.05) 
• Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v. (8.22.05) 
• Beholdninger af indskud i pengeinstitutter m.v. (9.22.05) 

 
 
Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.  
 
 
Det bemærkes, at der - som en undtagelse fra hovedreglen vedrørende specifikationer 
til budgettet - for hovedkonto 7 gælder, at mindstekravet til specifikationsgraden er fast-
sat til hovedfunktionsniveau. 
 
På hovedkonto 7 anvendes kun hovedart 6 og 8, således at hovedart 6 anvendes i 
forbindelse med renteudgifter og kurstab og hovedart 8 i forbindelse med renteindtæg-
ter og kursgevinster. 
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RENTER AF LIKVIDE AKTIVER (22) 
7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
På denne funktion registreres renteindtægter af indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
Endvidere registreres her gebyrer knyttet til indskud i pengeinstitutter. Momsbelagte 
gebyrer i forbindelse med porteføljeforvaltning skal dog konteres på funktion 6.45.51. 
 
Registreringen sker på tidspunktet for tilskrivning af renter. Renter, der tilskrives senest 
31. december, henføres til gammelt regnskabsår. 
 
7.22.07 Investerings- og placeringsforeninger 
På denne funktion registres udbytte fra andele i investerings- og placeringsforeninger.   
 
7.22.08 Realkreditobligationer 
7.22.09 Kommunekreditsobligationer 
7.22.10 Statsobligationer m.v. 
7.22.11 Likvide aktiver udstedt i udlandet 
 
På disse funktioner registreres renteindtægter af de pågældende værdipapirer. 
 
Registreringen sker ved betalingen. Ved køb eller anden erhvervelse af obligationer 
mellem to terminer registreres eventuel betalt rente som negativ indtægtsrente ved 
erhvervelsen. 
 
Funktion 7.22.10 omfatter såvel statsobligationer som statsgældsbeviser, statslån med 
variabel rente og skatkammerbeviser. 
 
Funktion 7.22.11 omfatter forrentning af obligationer, som handles på et reguleret mar-
ked, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler. 
Alene renter fra likvide aktiver udstedt i udlandet skal registres på funktionen.    
 
 
RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28) 
7.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
 
7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 
 
7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med over-

enskomst 
 
7.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 
 
På disse funktioner registreres renteindtægter af de pågældende tilgodehavender. På 
funktion 7.28.15 registreres bl.a. renteudgifter og -indtægter vedrørende afregningen af 
de kommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter som følge af ændringer i skattean-
sættelserne, bevillingsmæssige eftergivelser m.v. 
 
Registreringen sker ved regningsudsendelse eller ved betaling, afhængig af forholdene 
for de forskellige rentebærende fordringer - for funktion 7.28.18 dog senest i forbindelse 
med registreringen af regnskabet for den selvejende institution. 
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Forrentning af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhederne registreres ikke på funkti-
on 7.28.15, men på funktionerne 7.35.29-7.35.35. 
 
RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32) 
7.32.20 Pantebreve 
 
7.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
 
7.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 
 
7.32.23 Udlån til beboerindskud 
 
7.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
 
7.32.26 Ikke-likvide obligationer 
 
7.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
 
På disse funktioner registreres kommunens renteindtægter af de pågældende langfri-
stede tilgodehavender, herunder aktieudbytte m.v. 
 
Registreringen sker på terminsdato, hvad enten betaling skal ske kontant, eller renten 
skal tilskrives hovedstolen (resttilgodehavendet). 
 
På funktion 7.32.23 registreres kommunens andel af indeksregulering af bebo-
erindskud. Statens andel registreres på funktion 8.51.52. Det bemærkes, at rente-
udgifter til pengeinstitut for ikke opfyldte lån til boligindskud, som kommunen måtte 
have afgivet garantiforpligtelse for, debiteres funktion 8.32.23. 
 
Renter, der tilskrives henstandsbeløb vedrørende ejendomsskat m.v., indtægtsføres på 
funktion 7.32.25 ved tilskrivningen og modposteres på funktion 8.32.25. På funktion 
7.32.25 konteres endvidere renteindtægter vedrørende henstand med frigørelsesafgift 
samt forsikringsselskabers bonusfonde.  
 
Renteindtægter for deponerede beløb for lån m.v. kan - for at undgå arbitrære fordelin-
ger - indtægtsføres på de respektive funktioner i stedet for på funktion 7.32.27. 
 
Såfremt kommunen yder tilskud til institutionen m.v. til betaling af renter af et af kom-
munen ydet lån, er dette at betragte som rentefritagelse. Det betyder, at der ikke sker 
registrering af tilskud og renteindtægt. 
 
RENTER AF UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OG 
MELLEMVÆRENDE MED SELSKABSGJORTE FORSYNINGSVIRKSOM-
HEDER (35) 
7.35.29 Klimainvesteringer 
7.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 
7.35.31 Gasforsyning 
7.35.32 El-forsyning 
7.35.33 Varmeforsyning 
7.35.34 Vandforsyning 
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7.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 
 
På disse funktioner registreres kommunens renteindtægter og -udgifter af udlæg vedrø-
rende forsyningsvirksomheder. 
 
Registreringen sker senest ved regnskabsafslutningen, og modposteringen foregår på 
hovedkonto 1. 
 
For funktion 7.35.29 gælder dog, at der alene kan registreres renteudgifter, såfremt 
kommunen har lånefinansieret spildevandsselskabets andel af klimainvesteringerne. 
Ved kontantfinansiering kan der ikke opkræves renteomkostninger fra selskabet. 
 
På funktion 7.35.35 registreres bl.a. renteindtægter og -udgifter vedrørende udlæg for 
renovation og fællesantenneanlæg. Der er autoriseret grupperinger 001-007 til registre-
ring af renteindtægter og -udgifter vedrørende de renovationsområder, hvor kommunal-
bestyrelsen skal foretage gebyrfinansiering efter hvile-i-sig-selv-princippet: 
 

001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – or-
ganisk affald fra husholdninger og restaffald 

  002 Ordninger for storskrald og haveaffald 
003 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og 

plastemballageaffald 
  004 Ordninger for farligt affald 
  005 Genbrugsstationer 
  006 Øvrige ordninger 
  007 Generel administration (kun husholdninger) 
 
 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 
7.50.50 Kassekreditter og byggelån 
Registrering af renteudgifter og provision sker ved tilskrivning af renter i pen-
geinstituttet. Renter, der tilskrives senest 31. december, henføres til gammelt regn-
skabsår. 
 
På funktionen registreres renten (kurstab) af certifikater og REPO-forretninger. 
 
 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 
7.51.52 Anden gæld 
Registrering af renteudgifter sker ved betaling. 
 
 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 
7.52.54 Andre kommuner og regioner 
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende rentegruppering: 
  001 Tilbagebetaling af grundskyld 
 
7.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
7.52.59 Mellemregningskonto 
7.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 
 
På disse funktioner registreres renteudgifter vedrørende de pågældende gældsposter.
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På funktion 7.52.56 registreres bl.a. renter af kontante deposita og af mellemregning
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med legater m.v. 
 
Registreringen sker på forfaldstidspunkt eller ved betaling, afhængig af forholdene for 
de enkelte forpligtelser; for funktion 7.52.61 dog senest i forbindelse med registrering af 
regnskabet for den selvejende institution. 
 
Renteudgifter vedr. tilbagebetalinger af grundskyld registreres på gruppering 001 under 
funktion 7.52.56. 
 
RENTER AF LANGFRISTET GÆLD (55) 
7.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
 
7.55.64 Stat og hypotekbank 
 
7.55.65 Andre kommuner og regioner 
 
7.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
 
7.55.67 Andre forsikringsselskaber 
 
7.55.68 Realkredit 
 
Der er autoriseret følgende rentegrupperinger på funktionen: 
 
 001 Kommunale ældreboliger 
 
 002 Færgeinvesteringer m.v. 
 
 003 Klimainvesteringer 
 
7.55.70 Kommunekredit 
 
Der er autoriseret følgende rentegrupperinger på funktionen: 
 
 001 Kommunale ældreboliger 
 
 002 Færgeinvesteringer m.v. 
 
 003 Klimainvesteringer 
 
7.55.71 Pengeinstitutter 
 
Der er autoriseret følgende rentegrupperinger på funktionen: 
 
 001 Kommunale ældreboliger 
 
 002 Færgeinvesteringer m.v. 
 
 003 Klimainvesteringer 
 
7.55.73  Lønmodtagernes Feriemidler 
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Her registreres udgifter i forbindelse med betaling af indekseringen af optjente 
feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. 
 
7.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
Der er autoriseret følgende rentegrupperinger på funktionen: 
 
 001 Kommunale ældreboliger 
 
 002 Færgeinvesteringer m.v. 
 
 003 Klimainvesteringer 
 
7.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
 
Der er autoriseret følgende rentegrupperinger på funktionen: 
 
 001 Kommunale ældreboliger 
 
 002 Færgeinvesteringer m.v. 
 
 003 Klimainvesteringer 
 
7.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
 
På disse funktioner registreres kommunens renteudgifter vedrørende langfristet gæld, 
herunder administrationsbidrag og andel af reservefonde. 
 
Registreringen sker på terminsdato, hvad enten betaling sker samtidig, eller renten 
hensættes til betaling over en restancekonto. Foretages opkøb af obligationer, udstedt 
af kommunen selv, før forfaldsdato med henblik på amortisation, registreres renteudgif-
ten ved opkøbet. Modtagelse af renter i forbindelse med lånoptagelse mellem to rente-
terminer anses for negative udgiftsrenter. På funktion 7.55.68 – 7.55.76 er autoriseret 
grupperingerne 001 Ældreboliger og 002 Færgeinvesteringer m.v. 
 
Der er autoriseret følgende rentegrupperinger på funktionen: 
 
 001 Kommunale ældreboliger 
 
 002 Færgeinvesteringer m.v. 
 
 003 Klimainvesteringer 
 
KURSTAB OG KURSGEVINSTER M.V. (58) 
Under denne hovedfunktion registreres kurstab, kursgevinster og indtægter fra garanti-
provision. 
 
En eventuel forskel mellem det hjemtagne og det nominelle lånebeløb i forbindelse med 
indekslån skal ikke registreres som kurstab/kursgevinst under funktionerne 7.58.77 og 
7.58.78, idet det samlede hjemtagne lånebeløb registreres på den relevante funktion på 
hovedkonto 8. 
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7.58.77 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse 
Funktion 7.58.77 anvendes kun i regnskabet, idet forventede lånoptagelser i budgettet 
og budgetoverslagene opføres til kursværdi. 
 
Som kurstab anses forskellen mellem nominelle størrelse og det hjemtagne provenu 
efter fradrag af omkostninger, herunder reserve fondsindskud, provision, kurtage, ad-
vokat- og bankiersalær, kommissioner, børsafgifter og oversættelsesudgifter. 
 
Registreringen af kurstab sker på datoen for hjemtagelse af lånet, hvad enten dette 
sker kontant eller i obligationer. 
 
Registreringen foretages under dranst 4 på følgende udtømmende, autoriserede grup-
peringer: 
 
  001 Kommunernes Pensionsforsikring 
 
  002 Andre forsikringsselskaber  
 
  003 Realkredit 
 
  005 Kommunekredit 
 
  006 Offentligt emitterede obligationer i indland 
 
  007 Offentligt emitterede obligationer i udland 
 
  008 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
 
  009 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
 
  010 Selvejende institutioner 
 
7.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 
Registreringen sker som udgangspunkt på tidspunktet for afhændelsen og beregnes 
som forskellen mellem bogført værdi og afhændelsesværdi efter fradrag af handelsom-
kostninger, dvs. kurtage, gebyrer m.v. 
 
Registreringen foretages under dranst 4 på følgende udtømmende, autoriserede grup-
peringer: 
 
  001 Realkreditobligationer 
 
  002 Kommunekreditsobligationer 
 
  003 Statsobligationer m.v.  
 
  004 Likvide aktiver udstedt i udlandet 
 
  005 Investerings- og placeringsforeninger 
 
  006 Pantebreve  
 
  007 Aktier og andelsbeviser 
 
  008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, 

m.v.
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  010 Tilbagebetalte reservefondsandele 
 
Efter etableringen af Værdipapircentralen kan kursværdien af de enkelte udtrukne obli-
gationer ikke konstateres. Dette indebærer, at en kommune ikke kan skelne mellem, 
om en udtrukket eller afhændet obligation er erhvervet før 1. januar eller i det indevæ-
rende regnskabsår. 

Kursgevinsten ved udtrækning eller afhændelse af obligationer inden for en serie, hvor 
kommunen pr. 31. december havde en beholdning og senere har erhvervet yderligere 
obligationer, skal derfor beregnes i forhold til et vejet gennemsnit af værdien pr. 31. 
december og værdien af senere erhvervede obligationer inden for den pågældende 
serie. 
 
Det bemærkes, at kommuner, der ønsker at registrere kursgevinsten/-tabet i forhold til 
den oprindelige købskurs fremfor den regulerede kursværdi pr. 31. december, har mu-
lighed for at anvende følgende fremgangsmåde: Ved afhændelse eller udtrækning af 
obligationer registreres forskellen mellem købsværdi (købskurs) og salgsvær-
di/udtrækningsværdi som kursgevinst eller kurstab på funktion 7.58.78, og samtidig 
tilbageføres forskellen mellem købskurs og kursværdi pr. foregående års 31. december 
som en op- eller nedskrivning over status på hovedkonto 9 med modpost på balance-
konto 9.75.99. 
 
Samme regler gør sig gældende ved realiserede tab og gevinster i forbindelse med 
afhændelse af swaps. 
 
Jf. det i afsnit 7.0 omtalte kontinuitetsprincip, hvorefter der af hensyn til vurdering af det 
kommunale regnskab ikke bør gennemføres hyppige ændringer i registreringen, vil det 
være hensigtsmæssigt, at kommunen beslutter at lægge sig fast på den ene af de be-
skrevne registreringsmåder. 
 
7.58.79 Garantiprovision 
Funktionen anvendes til registrering af indtægter i forbindelse med opkrævning af pro-
vision for afgivelse af kommunale garantistillelser. 
 
 
TILSKUD OG UDLIGNING (62) 
Denne hovedfunktion omfatter de generelle og særlige tilskud samt de generelle og 
sektorspecifikke udligningsordninger. 
 
Tilsvar til de enkelte udligningsordninger registreres ved anvendelse af hovedart 6, 
mens tilskud registreres ved anvendelse af hovedart 8. Registreringen foretages under 
dranst 7. 
 
7.62.80 Udligning og generelle tilskud 
På denne funktion registreres dels tilskud og bidrag vedrørende kommunal udligning af 
beskatningsgrundlag og udgiftsbehov og dels det generelle statstilskud.. 
 
Registreringen foretages på følgende udtømmende, autoriserede grupperinger: 
 
  001 Kommunal udligning 
 
  002 Statstilskud til kommuner 
 
  007 Efterreguleringer 
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  010 Udligning af selskabsskat 
 
  011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme 
 
På gruppering 001 registreres kommunens tilskud eller bidrag til kommunal udligning.  
 
På gruppering 002 registreres det generelle statstilskud, som udbetales til kommuner i 
henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. 

På gruppering 007 registreres udgifter og indtægter vedrørende såvel midtvejs-
reguleringer som endelige efterreguleringer, herunder også efterreguleringer vedrøren-
de den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. 
 
7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 
På denne funktion registreres bidrag og tilskud i forbindelse med tilskuds- og udlig-
ningsordningerne vedrørende udlændinge. Registreringen foretages på en række auto-
riserede grupperinger, som er gennemgået nedenfor:  
 
  001 Udligning vedrørende udlændinge 

Her registreres bidrag og tilskud til kommunernes merudgiftsbehov ved-
rørende indvandrere og flygtninge , jf. § 22 i lov om kommunal udligning 
og generelle tilskud til kommuner. 

 
  005 Efterreguleringer 
 
7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne  
 
På denne funktion registreres kommunernes bidrag til regionerne.  Jf. § 2 i Lov om re-
gionernes finansiering består kommunernes bidrag til finansiering af de regionale udvik-
lingsopgaver af et udviklingsbidrag, der registreres på følgende autoriserede gruppe-
ring:   
  002 Kommunalt udviklingsbidrag 
 
7.62.86 Særlige tilskud 
På denne funktion registreres bidrag og tilskud vedrørende de særlige tilskuds- og ud-
ligningsordninger. 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger.  
 
  001 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner 

Her registreres tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner efter § 16 
i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

 
  002 Tilskud til Furesø Kommune 

Her registreres bidrag og tilskud vedrørende tilskud til Furesø Kommu-
ne, jf. § 17g i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kom-
muner. 

 
  004 Tilskud til »ø-kommuner« 

Her registreres tilskud til kommuner på øer, der består af én kommune, 
jf. § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.  
 
Endvidere registreres tilskud til kommuner med mindre øer, jf. § 20 i lov 
om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.7 - side  11 
  
Dato: December 2021 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2022 
 

 

Dog skal tilskud fra staten til lavere færgetakster for godstransport til og 
fra øerne, jf. § 21 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til 
kommuner samt tilskud til nedsættelse af færgetakster til passagerer og 
biler mv. til og fra øer, jf. § 21 a i samme lov indtægtsføres på funktion 
2.32.33 Færgedrift. 

 
  005 Tilskud til Bornholms Kommune vedr. udviklingsopgaver 

Her registreres den af del af statens tilskud til Region Hovedstadsen, 
som udbetales til Bornholms Kommune til finansiering af de udviklings-
opgaver, som er henlagt til Bornholms Kommune, jf. § 7 i lov om regio-
nernes finansiering.  

  009 Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige  
Her registreres tilskud og bidrag vedr. særlig tilskudsordning for forsik-
rede ledige, jf. § 23 b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud 
til kommuner. 
 

  010 Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2020  

  013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 

    Her registreres tilskud til en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud. 

  014  Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 
 Her registreres tilskud til et generelt løft af ældreplejen, jf. § 18 i lov om 
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

 
   015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 
    Her registreres tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. 

  019 Finansieringstilskud 

 Her registreres tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet, jf. § 17 c i 
lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 
  

  021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser 

Her registreres det individuelle tilskud vedr. skattenedsættelser, jf. § 17 
e i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

 

  022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår 
   På grupperingen registreres tilskud til kommuner med vanskelige vilkår, 

jf. § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 

  023 Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistik-
ken 

 Her registreres tilskud fra kompensationsordningen vedr. revision af 
uddannelsesstatistikken, jf. § 17 f i lov om kommunal udligning og ge-
nerelle tilskud til kommuner. 

   

 025 Tilskud til værdig ældrepleje 
   Her registreres tilskud til værdig ældrepleje. 
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 026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed 
    Her registreres tilskud til bekæmpelse af ensomhed 
 027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner 

Her registreres tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, jf. § 17 a i lov 
om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

 

 028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner 

Her registreres tilskud og bidrag vedr. udsatte hovedstadskommuner, jf. 
§ 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

 

 029 Tilskud til grænsenære kommuner 

Her registreres tilskud til grænsenære kommuner, jf. § 16 a i lov om 
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 
 

 030 Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder 

 Her registreres tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder, jf. § 
16 b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

 
 031  Overgangsordning vedr. udligningsreform 

Her registreres tilskud samt tilbageført bidrag vedr. overgangsordnin-
gen, jf. § 17 d i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til 
kommuner. 
 

 032 Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden 
Her registreres tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden, jf. § 
23 b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

 
REFUSION AF KØBSMOMS (65) 
7.65.87 Refusion af købsmoms 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende refusion af moms, jf. 
afsnit 2.6.2. 
 
Registreringen foretages under dranst 7, hovedart 6, på efterfølgende udtømmende, 
autoriserede grupperinger Til de enkelte grupperinger skal knyttes følgende bemærk-
ninger. 
 
Gruppering 002 Refusion af købsmoms og gruppering 003 Udgifter til købsmoms bud-
getlægges med lige store beløb. 
 
Det bemærkes, at da refusionsindtægterne på gruppering 002 registreres som »negati-
ve udgifter«, vil gruppering 002 og gruppering 003 for ét bestemt regnskabsår opveje 
hinanden. 
 
Indholdet af grupperingerne 02 og 03 bestemmes af udgifterne på hovedkonto 0-6, idet 
refusionsberettiget købsmoms skal opføres på gruppering 003 - og ikke på de enkelte 
funktioner under hovedkonto 0-6. 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.7 - side  13 
  
Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 
 

 

 
På gruppering 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms budgetteres og regnskabs-
føres tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksom-
hed (huslejeindtægter), købsmoms af anlægsudgifter ved salg af anlæg inden for 5 år 
samt tilbagebetaling af 17½ % af tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner mv. 
og EU-anlægstilskud, jf. afsnit 2.6.2. Endvidere regnskabføres korrektioner på grund af 
fejl i tidligere års momsrefusion på grupperingen. 
 
Vedrørende regnskabsføringen i supplementsperioden gælder følgende: 
 
Købsmomsrefusion opgjort på grundlag af supplementsregnskabet skal - i det omfang 
refusionen først udbetales efter supplementsperiodens afslutning - restanceføres i 
regnskabet for foregående regnskabsår. 
 
SKATTER (68) 
7.68.90 Kommunal indkomstskat 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter i forbindelse med kommunal ind-
komstskat. Registreringen sker under dranst 7 på udtømmende, autoriserede gruppe-
ringer. 
 
  001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 
  002 Afregning af forskelsbeløb 
  006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 
  010 Afregning af indkomstskatter med andre kommuner 
  015 Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat  

På gruppering 001 registreres den budgetterede udskrivning af kommunal indkomstskat 
af selvangivne indkomster, som udbetales af Skatteministeriet i form af 1/12-rater i lø-
bet af regnskabsåret. Det gælder både for kommuner, som har valgt at selvbudgettere 
udskrivningsgrundlaget og for kommuner, som har valgt at lægge et statsgaranteret 
udskrivningsgrundlag til grund for skatteudskrivningen.  
 
På gruppering 002 budgetteres og regnskabsføres for lidt eller for meget modtaget 
forskudsbeløb af indkomstskat, som afregnes tre år efter kalenderåret.  
 
På gruppering 006 registreres afregning med staten som følge af det skrå skatteloft. 
 
7.68.92 Selskabsskat 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende skat af aktieselskaber 
m.v. efter selskabsskatteloven og af fonde efter fondsbeskatningsloven. Registreringen 
foretages under dranst 7 på følgende autoriserede gruppering: 
 

 001 Afregning af selskabsskat m.v. 
Her registreres den kommunale andel af selskabsskatter m.v. af sel-
skaber, der er hjemmehørende i kommunen samt beløb til vi-
derefordeling til andre kommuner.  

 
7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat pålignet 
visse indkomster. Registreringen foretages under dranst 7 på følgende autoriserede 
grupperinger: 
 
  002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven 
 
  004 Kommunens andel af skat af dødsboer 
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  005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven 
 
7.68.94 Grundskyld 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende grundskyld. 
Grundskyld registreres under dranst 7. Der er autoriseret følgende grupperinger: 
 

001   Grundskyld 
004  Indtægt fra den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysnin-

gen af beskatningsgrundlaget for grundskylden 
 
Tilbagebetalinger af grundskyld registreres på gruppering 001 med anvendelse af 
dranst 7 og hovedart 6 Finansudgifter. Renteudgifter vedr. tilbagebetalingerne registre-
res på gruppering 001 under funktion 7.52.56. Ved registrering på gruppering 004 skal 
art 8.6 anvendes. 
 
7.68.95 Anden skat på fast ejendom 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat på fast 
ejendom. Registreringen foretages under dranst 7 på følgende autoriserede grupperin-
ger: 
   
  001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme 
  003 Dækningsafgift af forretningsejendommes grundværdi 
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7.68.96 Øvrige skatter og afgifter 
På denne funktion registreres efter ligningsloven samt øvrige skatter og afgifter. Der er 
autoriseret følgende grupperinger under dranst 7: 
 
  004 Efterbetaling og bøder 
 
  005 Frigørelsesafgift 
 
Gruppering 005 anvendes til registrering af kommunens andel af pålignede fri-
gørelsesafgifter. Rente af kommunens andel af henstandsbeløb registreres på funktion 
7.32.25. 
 
Statens andel af de indbetalte beløb registreres på funktion 7.51.52, hvorfra afregning 
kan ske til staten. 
 
Ved ydet henstand debiteres funktion 7.32.25 for det samlede beløb, mens statens 
andel krediteres funktion 7.51.52, og kommunens andel krediteres funktion 7.68.96. 
 
Ved indbetaling af henstandsbeløb krediteres funktion 7.32.25. Herefter kan statens 
andel afregnes, jf. funktion 7.51.52. 

 



Ændringer til budget 2023 
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2.3 Ejerforhold og omkostningssted 
 
 
Ejerforhold 
Ejerforholdet er autoriseret ved 7. ciffer i kontoplanen. Der sondres mellem fire former 
for ejerforhold 
 

1. Egne 
2. Selvejende/private 
3. Andre offentlige myndigheder 
4. Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser 

 
Ejerforhold er ikke medtaget i den autoriserede kontoplan i kapitel 3. 
 
Om de enkelte former for ejerforhold skal bemærkes følgende: 
 
Ejerforholdet Egne dækker over ordninger eller institutioner, hvor såvel drift som regn-
skabsfunktion henhører under den pågældende kommune. Betegnelsen Egne omfatter 
endvidere ordninger og institutioner, som har flere kommuner som serviceområde 
(f.eks. en fælleskommunal ordning). I det omfang, kommunen alene er regnskabsfø-
rende for en given institution med tilknyttet overenskomst, skal registreringen dog ikke 
ske under dette ejerforhold, jf. nedenfor. 
 
Ejerforholdet Selvejende/private benyttes ved ordninger eller institutioner, som drives i 
selvejende eller privat regi, og som opnår drifts- og anlægstilskud fra kommunen. Som 
hovedregel vil der være tale om et overenskomstforhold mellem kommunen og de på-
gældende institutioner. 
 
Selvejende og private institutioner optages i de kommunale budgetter og regnskaber 
efter samme regler gældende for kommunale institutioner, såfremt der er indgået drifts-
overenskomst mellem en kommune og den pågældende institution. 
 
Der er ingen faste bestemmelser mht. indholdet af en driftsoverenskomst. Generelt vil 
en driftsoverenskomst medføre, at kommunalbestyrelsen vil have en betydelig indfly-
delse på institutionens drift, således at den selvejende/private institution er at sidestille 
med en kommunal institution. 
 
Som forhold, der kan beskrive en driftsoverenskomst, kan peges på: 
 

• Kommunalbestyrelsen godkender institutionens vedtægter. 
• Kommunalbestyrelsen har indflydelse på institutionens drift. For eksempel med 

hensyn til antallet af institutionspladser og hvem disse står til rådighed for, dagli-
ge åbningstider, antallet af stillinger og disses art, ansættelse og afskedigelse af 
institutionens leder. 

• Kommunalbestyrelsen afholder institutionens driftsudgifter på grundlag af budget-
tet. 

•  Budget-, bogførings- og regnskabsprocedurer: budgetforslag udarbejdes af 
kommunalbestyrelsen med bistand fra institutionen. Institutionen er forpligtet til at 
overholde budgettet, om nødvendigt søge tillægsbevillinger og udføre løbende 
budgetkontrol. Parterne aftaler, hvem der beregner og udbetaler løn og varetager 
bogholderi og regnskabsføring. Kommunalbestyrelsen godkender revisor. 
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Institutionens budget og regnskab registreres hos den kommune, der har over-
enskomsten. Regnskabsføringen sker på de respektive funktioner under de respektive 
hovedkonti med undtagelse af renter og afdrag, som registreres på hovedkonto 7 og 8. 
 
Det samme gælder for anlægsposterne for selvejende og private institutioner (bortset 
fra private lederejede institutioner), der før anlægsarbejdernes påbegyndelse er indgået 
en overenskomst med. I de tilfælde, hvor der ikke er en hovedoverenskomstkommune, 
skal det aftales, hvilken kommune der skal budgettere og regnskabsføre vedrørende 
institutionen. 
 
For private lederejede institutioner medtages alene driftsudgifter og driftsindtægter i 
kommunens budget og regnskab, idet institutionens udgifter til renter og afdrag betrag-
tes som huslejeudgift. 
 
Ejerforholdet Andre offentlige myndigheder anvendes ved driftstilskud og takstbetaling 
til ordninger og institutioner i offentligt regi, men uden for kommunen. Herunder anføres 
f.eks. takstbetaling for ophold i institutioner, der henhører under andre kommuner, regi-
oner, staten m.v., betaling for brug af fælleskommunale institutioner, der ikke drives af 
den pågældende kommune osv. 
 
Ejerforholdet private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser anvendes ved 
køb hos private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser, der er et alternativ 
til kommunale og regionale tilbud og institutioner. Ejerforholdskode 4 anvendes udeluk-
kende for tjenesteydelser, der er optaget på positivlisten i bekendtgørelse om momsre-
fusionsordning for kommuner og regioner. Det gælder f.eks. køb af tjenesteydelser hos 
sociale opholdssteder uden driftsoverenskomst eller selvejende specialskoler uden 
driftsoverenskomst.  
 
Det bemærkes, at der i de af kommunerne benyttede økonomisystemer er knyttet num-
re til overskrifterne vedrørende ejerforhold. 
 
Omkostningssted 
Kontonummerets 8., 9., 10. og 11. ciffer anvendes til opdeling af kommunens omkost-
ningssteder. 
 
Anvendelsen af omkostningssted er endvidere for så vidt angår driftsudgifter og drifts-
indtægter autoriseret i regnskabet på funktion 3.22.01 Folkeskoler, 3.22.05 Skolefritids-
ordninger, 3.22.08 Kommunale specialskoler, 5.25.13 Integrerede institutioner, 5.25.14 
Daginstitutioner og 5.25.15 Fritidshjem. Udgangspunktet er her, at udgifter og indtægter 
til, hvad der må anses for institutionens kerneydelse er omfattet af den autoriserede 
registrering på omkostningssted. Kerneydelsen defineres som den grundlæggende 
ydelse, der er forbundet med et pågældende funktionsområde, f.eks. pasning i en bør-
neinstitution. Udgifter og indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pro-
duktion af kerneydelsen – f.eks. udgifter til administration på institutionen, inventar, 
vand, varme, strøm indvendig vedligeholdelse og rengøring – er ligeledes omfattet af 
den autoriserede registrering på omkostningssted.  
 
Udgifter til lokaler i sig selv, dvs. husleje, og udgifter til udvendig vedligeholdelse skal 
også registreres på omkostningssted. 
 
Derimod skal en række udgifter ikke fordeles på omkostningssted, men på stednummer 
for fælles formål. De nærmere konteringsregler for registrering på omkostningssted på 
de enkelte funktioner er omtalt i afsnit 4.3 og afsnit 4.5. 
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I de øvrige dele af kontoplanen er det frivilligt at anvende omkostningssted. 
 
I de tilfælde, hvor der ikke ønskes en opdeling på omkostningssteder, benyttes sted-
nummer 0000. 
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3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 
 
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 
 
JORDFORSYNING (22) 
0.22.01 Fælles formål 
0.22.02 Boligformål 
0.22.03 Erhvervsformål 
0.22.04 Offentlige formål 
0.22.05 Ubestemte formål 
 
FASTE EJENDOMME (25) 
0.25.10 Fælles formål 
0.25.11 Beboelse 

 1 Drift 
  001 Boliger til integration af udlændinge 
  002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge 
  003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 
  092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 
  093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved  
   fraflytning af flygtninge 
  003 Refusion af nettoudgifter på driftsgrupperingerne 
  004 Berigtigelser 
 
 3 Anlæg 
  016 Køb af bygninger til integration af udlændinge 
0.25.12 Erhvervsejendomme 
0.25.13 Andre faste ejendomme 
0.25.15 Byfornyelse 

 1 Drift 
  001 Udgifter til byfornyelse 
  002 Indtægter vedrørende byfornyelse 
  003 Tilbagekøbsret 
  004 Refusion af byfornyelsesudgifter  
  020 Støtte fra indsatspuljen 

 3 Anlæg 
  001 Udgifter til byfornyelse 
  002 Indtægter vedrørende byfornyelse 
  003 Tilbagekøbsret 
  004 Refusion af byfornyelsesudgifter 
  020 Støtte fra indsatspuljen 
0.25.17 Anvisningsret 
 1 Drift 
  001 Anvisning i private boliger 
 2 Statsrefusion 
  001 Anvisning i private boliger 
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0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 
 1 Drift 
  001 Støtte til opførelse af boliger 
  002 Ungdomsboligbidrag 
  003 Flygtninges fraflytning 
  004 Lejetab ved fraflytning 
  006 Beboerindskudslån i almene boliger 
  007 Tilskud til andelsboliger 
  008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere 

009  Huslejetilskud i friplejeboliger 
010 Beboerindskudslån i friplejeboliger 
011  Beboerindskud i friplejeboliger 

  012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, ”skæve boliger” 
 013 Statsstøtte til etablering af nye boligtyper til særligt udsatte grupper, 

”skæve boliger” 
 014 Statsstøtte til aflønning af social vicevært i nye boligtyper til særligt 

udsatte grupper, ”skæve boliger” 
 015 Flygtninges fraflytninger, tilbagebetalinger 
 016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger 
 017 Støtte til etablering og drift af midlertidige boliger til 

uddannelsessøgende 
 
 092 Lejeindtægt 
 2 Statsrefusion 
  001 Flygtninges fraflytning 
  002 Beboerindskudslån i almene boliger 

003  Huslejetilskud i friplejeboliger  
004 Beboerindskudslån i friplejeboliger 

  005  Beboerindskud i friplejeboliger 
 3 Anlæg 
  001 Administrationsgebyr 
  002 Servicearealtilskud 
  003 Udgift til servicearealer 
  005 Tab på garantier vedrørende realkreditlån 
  012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, ”skæve boliger” 
 
0.25.19 Ældreboliger 
 1 Drift 
  001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 
  005 Lejetab 
  006 Eventuelt tab på garanti for indekslån 
  092  Lejeindtægter 
 
FRITIDSOMRÅDER (28) 
0.28.20 Grønne områder og naturpladser 
 1 Drift 
  200  Ledelse og administration 
 
FRITIDSFACILITETER (32) 
0.32.31 Stadion og idrætsanlæg  
 1 Drift 
  200  Ledelse og administration 
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter 
 
KIRKEGÅRDE (35)
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0.35.40 Kirkegårde 
 1 Drift 
  200  Ledelse og administration 
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NATURBESKYTTELSE (38) 
0.38.50 Naturforvaltningsprojekter 
0.38.51 Natura 2000 
0.38.52 Fredningserstatninger 
0.38.53 Skove 
0.38.54 Sandflugt 

 
VANDLØBSVÆSEN (48) 
0.48.70 Fælles formål 
0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 
0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 
 
MILJØBESKYTTELSE m.v. (52) 
0.52.80 Fælles formål 
0.52.81 Jordforurening 
0.52.83 Råstoffer 
0.52.85 Bærbare batterier 
0.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder 
 1 Drift 
  001  Godkendelse/tilsyn – fælles formål 
  002  Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder  
  003  Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder 
0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 
 1 Drift 
  001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse 
  200  Ledelse og administration 
 
 
DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55) 
0.55.93 Diverse udgifter og indtægter 
 1 Drift 
  001 Fælles formål 
  002  Skadedyrsbekæmpelse 
  003  Skorstensfejerarbejde 
 
REDNINGSBEREDSKAB (58) 
0.58.95 Redningsberedskab 
 1 Drift 
  001 Fælles formål 
  002 Forebyggelse  
  003 Afhjælpende indsats 
  200  Ledelse og administration 
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4 Sundhedsområdet  
 
 
SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 
 1 Drift 
  002 Somatik 
  004 Stationær psykiatri 
  005 Ambulant psykiatri 
  006 Praksissektoren (Sygesikring) 
 
4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 
 1 Drift  
  001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning  
  002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140) 
  003 Personbefordring 
   200  Ledelse og administration 
 
4.62.84 Fysioterapi 
 1 Drift 
  001 Ridefysioterapi 
 
4.62.85  Kommunal tandpleje 
 1 Drift   

 001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker   
   002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, 

privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker) 
  003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne 

klinikker   
  004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private 

tandlæger og regionale tandklinikker) 
  005  Støtte til tandproteser 
 
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 
 1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
 
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 
 
4.62.90 Andre sundhedsudgifter  
 1 Drift  
  001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold 
  002 Udgifter i forbindelse med køb af private sygehusydelser  
   003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 
  004  Begravelseshjælp  
  005  Befordringsgodtgørelse 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion vedr. funktion 5.28.25 
  002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 
  003 Refusion vedr. funktion 5.28.21 
  004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 
  005 Refusion vedr. funktion 5.28.24 
   010 Refusion vedr. funktion 5.38.40 
  011 Refusion vedr. funktion 5.38.42 
  012 Refusion vedr. funktion 5.38.45 
  013 Refusion vedr. funktion 5.38.50 
  014 Refusion vedr. funktion 5.38.52 
  015 Refusion vedr. funktion 5.38.53 
  016 Refusion vedr. funktion 5.38.58 
  017 Refusion vedr. funktion 5.38.59 
  018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 002, 009, 010, 015 og 016 
  020  Refusion vedr. funktion 5.28.22 
  091 Berigtigelser 
  100     Refusion vedr. funktion 5.30.26 
  101    Refusion vedr. funktion 5.30.27 

103    Refusion vedr. funktion 5.30.29 
  104    Refusion vedr. funktion 5.30.31 

105    Refusion vedr. funktion 5.30.36 
106     Refusion vedr. funktion 5.38.38 

  107     Refusion vedr. funktion 5.38.39 
  108    Refusion vedr. funktion 5.38.41 
  109    Refusion vedr. funktion 5.38.51 
  110    Refusion vedr. funktion 5.28.26 
  111         Re-
fusion vedr. funktion 4.62.82 af udgifter efter § 86 i serviceloven ) 
 
DAGTILBUD MV. TIL BØRN OG UNGE (25) 
5.25.10 Fælles formål 
 1 Drift 
  001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 

2 og 4) 
  002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslo-

vens § 11, stk. 7 og 11) 
  017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 

76, stk. 2) 
  018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i ) 
  019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens 

§ 86) 
  020 Tilskud til kombinationstilbud (dagtilbudslovens § 85 a) 
   200  Ledelse og administration 
2 Statsrefusion 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 til 

uledsagede flygtningebørn (jf. § 99, stk. 2, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 til 

flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgn-
ophold (jf. § 99 stk.2, nr. 1) 
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5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 
 1 Drift 
  001 Løn til dagplejere  
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4) 
  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der 

indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 
  004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 

1, nr. 5) 
  092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dag-

tilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud 

efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4) 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2, § 

51, stk. 6, § 63, nr. 2-4, og § 76, stk. 1) 
  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i tværgående in-

stitutioner efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 
servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 

  004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagtilbud i tværgående institutioner (j 
dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5) 

  092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i daginstitution i 
tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 32, § 32 a og § 41, stk. 8)
   

  093 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i fritidshjem og 
klub i tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 57, § 61, stk. 5, § 71 
og § 74, stk. 5) 

   200  Ledelse og administration 
 
5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2) 
  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, 

der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 
7) 

  004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i daginstitutioner (dagtilbudslovens § 
43, stk. 1, nr. 5) 

  092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 
§§ 32, 32a og 41, stk. 8) 

   200  Ledelse og administration 
 
5.25.15 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 51, stk. 6, og § 63, nr. 2-4) 
  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i fritidshjem, der 

indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 
  092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 

§ 57 og § 61, stk. 5) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 

2-4) 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1)  
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  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i klubber, der ind-
går som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 

  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (dagtilbudslovens §§ 71 og, 74, stk. 5) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 
 
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber 

og puljeordninger 
 1 Drift 
  001 Tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens § 101) 
  002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 36) 
  003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38) 
  004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37) 
  005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, 

nr. 2-4, og stk. 2).  
   
  007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i 

puljeordninger (dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).  
  008 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etable-

ret som privat dagpleje (dagtilbudslovens § 34)  
  009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etable-

ret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102) 
  010 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i pul-

jeordninger (dagtilbudslovens § 43, stk.1, nr. 2-4, § 63, nr. 2-4, og § 76, 
stk. 1).  

  011 Friplads i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (dagtilbudslovens § 
43, stk. 1, nr. 5) 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 
5.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og intro-
duktionsforløb m.v.  
 1 Drift   
  001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a 

og repatrieringslovens § 6 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 og 

repatrieringslovens § 6 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 ved ansættelse ifølge integra-

tionslovens § 24 a 
  010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere iføl-
ge integrationslovens § 21 

  011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogram eller introduktionsprogram 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 

020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, 
introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, 
stk. 2 

021 Transport og flytning for flygtninge, der visiteres til kommunen 
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse 

  092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv. 
  097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrej-

seprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i inte-
grationsloven 

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 
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 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 
  006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020 
 
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-
ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. 
 1 Drift 
  002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlæn-

dinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller 
introduktionsprogrammet 

  003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse 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 
    
  012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-

se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-
met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. 
refusion 

  013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-
met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. 
refusion 

  014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-
met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. 
refusion 

  015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel
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   se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-

met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. 
refusion 

  016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se til andre med 80 pct. refusion 

  017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se til andre med 40 pct. refusion 

  018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se til andre med 30 pct. refusion 

  019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se 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 
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7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 
 

RENTER AF LIKVIDE AKTIVER (22) 
7.22.05  Indskud i pengeinstitutter m.v. 
7.22.07 Investerings- og placeringsforeninger 
7.22.08 Realkreditobligationer 
7.22.09 Kommunekreditobligationer 
7.22.10 Statsobligationer m.v. 
7.22.11 Likvide aktiver udstedt i udlandet 

 
 

RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28) 
7.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 
7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 
7.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 

 
 

RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32) 
7.32.20 Pantebreve 
7.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
7.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 
7.32.23 Udlån til beboerindskud 
7.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
7.32.26 Ikke-likvide obligationer 
7.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 

 
 

RENTER AF UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OG MEL- 
LEMVÆRENDE MED SELSKABSGJORTE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (35) 
7.35.29 Klimainvesteringer 
7.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 
7.35.31 Gasforsyning 
7.35.32 El-forsyning 
7.35.33 Varmeforsyning 
7.35.34 Vandforsyning 
7.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 

4 Renter 
001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald 

– organisk affald fra husholdninger og restaffald  
002 Ordninger for storskrald og haveaffald 
003 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage 

og plastemballageaffald 
004 Ordninger for farligt affald 
005 Genbrugsstationer 
006 Øvrige ordninger 
007 Generel administration (kun husholdninger) 

 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 
7.50.50 Kassekreditter og byggelån 

 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 
7.51.52 Anden gæld 
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RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 
7.52.54 Andre kommuner og regioner 
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 

4 Renter 
001 Tilbagebetaling af grundskyld 

7.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
7.52.59 Mellemregningskonto 
7.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 

 
 

RENTER AF LANGFRISTET GÆLD (55) 
7.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
7.55.64 Stat og hypotekbank 
7.55.65 Andre kommuner og regioner 
7.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
7.55.67 Andre forsikringsselskaber 
7.55.68 Realkredit 

4 Renter 
001 Kommunale ældreboliger 
002 Færgeinvesteringer m.v. 
003 Klimainvesteringer 

7.55.70 Kommunekredit 
4 Renter 

001 Kommunale ældreboliger 
002 Færgeinvesteringer m.v. 
003 Klimainvesteringer 

7.55.71 Pengeinstitutter 
4 Renter 

001 Kommunale ældreboliger 
002 Færgeinvesteringer m.v. 
003 Klimainvesteringer 

            7.55.73   Lønmodtagernes Feriemidler 
7.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 

4 Renter 
001 Kommunale ældreboliger 
002 Færgeinvesteringer m.v. 
003 Klimainvesteringer 

7.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
4 Renter 

001 Kommunale ældreboliger 
002 Færgeinvesteringer m.v. 
003 Klimainvesteringer 

7.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
4 Renter 

001 Kommunale ældreboliger 
002 Færgeinvesteringer m.v. 
003 Klimainvesteringer 

 
 

KURSTAB OG KURSGEVINSTER M.V. (58) 
7.58.77 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse 

4 Renter 
001 Kommunernes Pensionsforsikring 
002 Andre forsikringsselskaber 
003 Realkredit 
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005 Kommunekredit 
006 Offentligt emitterede obligationer i indland 
007 Offentligt emitterede obligationer i udland 
008 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
009 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
010 Selvejende institutioner 

7.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 
4 Renter 

001 Realkreditobligationer 
002 Kommunekreditobligationer 
003 Statsobligationer m.v. 
004 Likvide aktiver  udstedt i udlandet 
005 Investerings- og placeringsforeninger 
006 Pantebreve 
007 Aktier og andelsbeviser 
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v. 
010 Tilbagebetalte reservefondsandele 

7.58.79 Garantiprovision 
 

TILSKUD OG UDLIGNING (62) 
7.62.80 Udligning og generelle tilskud 

7 Finansiering 
001 Kommunal udligning 
002 Statstilskud til kommuner 
007 Efterreguleringer 
010 Udligning af selskabsskat 
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme 

7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 
7 Finansiering 

001 Udligning vedrørende udlændinge 
005 Efterreguleringer 

7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne 
7 Finansiering 

002 Kommunalt udviklingsbidrag 
7.62.86 Særlige tilskud 

7 Finansiering 
001 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner 
002 Tilskud til Furesø Kommune 
004 Tilskud til ”ø-kommuner” 
005 Tilskud til Bornholms Kommune vedr. udviklingsopgaver 
009  Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige 
010 Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2020 
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 
019 Finansieringstilskud 
021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser 
022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår 
023 Bagudrettet kompensation vedr. revision af 

uddannelsesstatistikken. 
025 Tilskud til værdig ældrepleje 
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed 
027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner 
028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner 
029 Tilskud til grænsenære kommuner 
030 Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder 
031 
032 

Overgangsordning vedr. udligningsreform 
Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden 
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REFUSION AF KØBSMOMS (65) 
7.65.87 Refusion af købsmoms 

7 Finansiering 
002 Refusion af købsmoms 
003 Udgifter til købsmoms 
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 

 
SKATTER (68) 
7.68.90 Kommunal indkomstskat 

7 Finansiering 
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 
002 Afregning af forskelsbeløb 
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 
010 Afregning af indkomstskatter med andre kommuner 
015 Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat 

7.68.92 Selskabsskat 
7 Finansiering 

001 Afregning af selskabsskat m.v. 
7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster 

7 Finansiering 
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven 
004 Kommunens andel af skat af dødsboer 
005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven 

7.68.94 Grundskyld 
7 Finansiering 

001 Grundskyld 
004 Indtægt fra den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysningen af 

beskatningsgrundlaget for grundskylden 
7.68.95 Anden skat på fast ejendom 

7 Finansiering 
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme 003
 Dækningsafgift af forretningsejendommes grundværdi 

7.68.96 Øvrige skatter og afgifter 
7 Finansiering 

004 Efterbetaling og bøder 
005 Frigørelsesafgift 
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4 KONTERINGSREGLER 
 
 
Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med kommunens area-
ler, ejendomme, fritidsområder og -faciliteter, kirkegårde og naturbeskyttelse samt ud-
gifter og indtægter på miljøområdet. 
 
Herudover indgår kommunens udgifter til sanering i såvel egne som fremmede ejen-
domme og til byfornyelse i såvel egne som fremmede ejendomme samt til almene boli-
ger. 
 
 
JORDFORSYNING (22) 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med tilveje-
bringelse og salg af arealer. Udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning specifice-
res på de enkelte funktioner efter formål. Under de enkelte funktioner specificeres på 
udstykningsområder. For funktionerne 0.22.02 og 0.22.03 er der mulighed for frivillig 
mellemregning mellem kommunen og jordforsyningen, jf. teksten til funktion 9.68.87. 
 
0.22.01 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på 
funktionerne 0.22.02-0.22.05. Udgifter vedrørende lov om planlægning registreres ikke 
på funktion 0.22.01, men under hovedkonto 6. 
 
0.22.02 Boligformål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning til bolig-
formål. 
 
Der skal, når et udstykningsområde er afsluttet, foreligge et særskilt udstyk-
ningsregnskab over udgifterne og indtægterne vedrørende den enkelte udstykning med 
tilhørende bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem forventede 
og faktiske beløb. Overskud eller underskud for en udstykning må ikke overføres til 
andre udstykninger. 
 
Jord, som inddrages i udstykningen og som ikke er opført i kommunens kontoplan, men 
i ejendomsfortegnelsen, indgår i udstykningsregnskabet med arealets grundværdi. 
 
Værdien af arealer, som tidligere er erhvervet til andre formål, men som inddrages un-
der et udstykningsforetagende medtages i regnskabet for den pågældende udstykning. 
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Værdien af arealer, der overføres fra en udstykning til et andet kommunalt formål med-
tages i udstykningsregnskabet. Kommunens udgifter til overordnede byggemodnings-
udgifter, eksempelvis anlæg af en stamvej, medtages ligeledes i de respektive udstyk-
ningsregnskaber. 
 
Kommunalbestyrelsen kan afgøre, om den i udstykningsregnskabet vil lade indgå for-
rentning af kommunens udlæg til udstykning. 
 
0.22.03 Erhvervsformål 
Der gælder de samme konteringsregler som for funktion 0.22.02. 
 
Under funktionen registreres også udgifter og indtægter vedrørende arealer, der er 
erhvervet af kommunen, men reserveret til andre offentlige myndigheders brug. 
 
0.22.04 Offentlige formål 
Under denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med udstykninger 
med offentlige formål for øje. 
 
0.22.05 Ubestemte formål 
Driftskontiene vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens 
anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overens-
stemmelse med sit formål. 
 
På anlægskontiene registreres udgifter for det i regnskabsåret indkøbte jord til ubestemt 
formål og indtægter i forbindelse med salg af sådan jord. 
 
Såfremt jord til ubestemte formål inddrages under et udstykningsforetagende under 
funktion 0.22.02 eller 0.22.03 indgår værdien af de overførte arealer som udgift i ud-
stykningsregnskabet. Overtages jorden af en forsyningsvirksomhed reguleret af hvile i 
sig selv princippet debiteres værdien af de overførte arealer senest i forbindelse med 
regnskabsafslutningen på statuskontiene 9.35.30, 9.35.31, 9.35.33, 9.35.34 samt 
9.35.35 og samtidig krediteres beløbet balancekonto 9.75.99.  
 
Såfremt jord til ubestemte formål tages i anvendelse til andre formål end jordforsyning 
(under 0.22.02 eller 0.22.03) eller forsyningsvirksomhed reguleret af hvile i sig selv 
princippet, rettes dette kun i anlægskartoteket, jf. kapital 8 om indregning og måling af 
materielle og immaterielle aktiver, samt eventuelt på status, jf. konteringsreglerne til 
9.85.80 Grunde og 9.85.81 Bygninger. 
 
Registreringer ved køb og salg af jord og grunde til forsyningsvirksomheder kan ikke 
fortages med anvendelse af hoveddart 9.  
 
FASTE EJENDOMME (25) 
Udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af ejendomme erhvervet til senere 
kommunale vejformål registreres på funktionen for den kategori af faste ejendomme, 
under hvilken de pågældende ejendomme henhører. Udgifter og indtægter vedrørende 
drift og anlæg af ejendomme til kommunale vejformål i tilknytning til et aktuelt anlægs-
arbejde skal dog registreres på funktion 2.28.22. 
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende ejendomme til konkrete formål 
registreres på funktionerne vedrørende disse områder under hovedkonto 0-6 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.0 - side  3 
  
Dato: Juni 2022 Ikrafttrædelsesår: Budget 2023 
 

0.25.10 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som 
ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.25.11-0.25.12, eller som ikke ønskes for-
delt. 
 
Her registreres endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med andre faste ejen-
domme, der ikke entydigt kan henføres til enkelte områder f.eks. offentlige toiletter.  
 
0.25.11 Beboelse 
Driftsudgifter og -indtægter vedrørende ejendomme, der anvendes i forbindelse med 
varetagelse af konkrete kommunale opgaver, registreres på funktionerne vedrørende 
disse områder. Dette gælder dog kun i det omfang, disse er at betragte som tjenestebo-
liger. 
 
På anlægskontoen for beboelsesejendomme bogføres udgifter i forbindelse med om-
bygning, etablering eller køb af ejendomme samt indtægter ved salg af ejendomme. 
 
Udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov om inte-
gration af udlændinge i Danmark registreres på denne funktion. Her registreres endvi-
dere udgifter til istandsættelse og leje, jf. lov om individuel boligstøtte §§ 70 og 71. Ud-
gifter vedrørende almene boliger registreres dog på funktion 0.25.18. Der er autoriseret 
følgende driftsgrupperinger hertil: 
 
  001 Boliger til integration af udlændinge 

Herunder registreres driftsudgifter, f.eks. lejeudgifter, vedrørende boli-
ger til fremme af integrationen af udlændinge efter § 13 i lov om integra-
tion af udlændinge i Danmark (integrationsloven). . 

 
  002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge 

Herunder registreres udgifter, f.eks. lejeudgifter, til midlertidig indkvarte-
ring af flygtninge efter § 12, stk. 1, i lov om integration af flygtninge (in-
tegrationsloven), og kommunens udgifter til flytning mellem to midlerti-
dige opholdssteder.  

 
  003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 

På kontoen registreres udgifter vedrørende boliger, som kommunerne 
har udgifter til som led i aftaler indgået for at imødegå behov for bolig-
placering af nye flygtninge i Danmark. Udgifterne omfatter istandsættel-
se ved fraflytning af boligerne samt lejetab som følge af, at boligerne i 
perioder står uudlejede. Boligerne skal opfylde betingelserne i §§ 70-71 
i lov om individuel boligstøtte, dvs. andre boliger end almene boliger. 

 
  092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 

Herunder registreres huslejeindtægter m.v. vedrørende boliger til frem-
me af integrationen af udlændinge. 

 
  093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 

Herunder registreres huslejeindtægter som hidrører fra flygtningenes 
egenbetaling. 

 
Der er endvidere i regnskabet autoriseret følgende anlægsgruppering: 
 
  016 Køb af bygninger til integration af udlændinge
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Herunder registreres udgifter til køb af ejendomme m.v., som erhverves 
med henblik på at fremme integrationen af udlændinge 
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  2 Statsrefusion 
 
  002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved  
   fraflytning af flygtninge 

 Herunder registreres midlertidig refusion af lejetab og garanti ved  
 fraflytning af flygtninge, jf. almenboliglovens § 62 stk. 3. 

 
 
  003 Refusion af nettoudgifter på driftsgrupperingerne 002 og 093 

Herunder registreres midlertidig refusion af udgifterne i 2016 og 2017 
på gruppering 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge fra-
trukket indtægterne fra gruppering 093 Betaling vedrørende midlertidige 
boliger til flygtninge, jf. integrationslovens § 45 a.  

   

  004 Berigtigelser 
 
0.25.12 Erhvervsejendomme 
Der henvises til beskrivelsen under funktion 0.25.11. Under funktionen registreres bl.a. 
udgifter og indtægter i forbindelse med industrihuse. 
 
0.25.13 Andre faste ejendomme 
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende ejendomme, som ikke kan 
henføres til funktion 0.25.11 og 0.25.12. 
 
Udgifter og indtægter i forbindelse med ejendomme til konkrete kommunale formål regi-
streres på kontiene vedrørende disse områder. 
 
0.25.15 Byfornyelse  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, herunder i forbindelse med garan-
tier, i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, tidligere lov om byfornyelse og 
boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om privat byfor-
nyelse. 
 
Nedenfor er ”byfornyelse” anvendt som fællesbegreb for ”byfornyelse” og ”sanering”. 
 
Der er autoriseret følgende drifts- og anlægsgrupperinger hertil: 
 
  001 Udgifter til byfornyelse 

Herunder registreres alle udgifter i medfør af lov om byfornyelse og ud-
vikling af byer, tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, tidligere 
lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om privat byfornyelse. 

 
  002 Indtægter vedrørende byfornyelse 

Herunder registreres alle indtægter, jf. lov om byfornyelse og udvikling 
af byer nr. 1234 af 27. december 2003, tidligere lov om byfornyelse og 
boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov 
om privat byfornyelse. 

 
  003 Tilbagekøbsret 

Herunder registreres indtægter og udgifter vedrørende frikøb eller ud-
skydelse af kommunal tilbagekøbsret. 

 
Tillige registreres som udgift tilbagebetaling af statens andel af betaling 
vedrørende frikøb eller udskydelse af kommunal tilbagekøbsret. 
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  004 Refusion af byfornyelsesudgifter 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter til byfornyelse, jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer nr. 
1234 af 27. december 2003, tidligere lov om byfornyelse og boligfor-
bedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om pri-
vat byfornyelse. 
 
Som udgift registreres tilbagebetalinger af statslig refusion. 
 

020 Støtte fra indsatspuljen 
Herunder registreres tilskud fra staten i forbindelse med den særlige 
indsatspulje. 

 
Bortset fra tilskud til personer i medfør af Byfornyelsesloven, der registreres på funktion 
5.57.77, grp. 002, registreres samtlige udgifter og indtægter som anlæg, indtil endeligt 
regnskab for den enkelte plan/beslutning aflægges. 
 
Udgifter og dertil relaterede indtægter (også refusion fra staten) til byfornyelse kan bog-
føres som enten drift eller anlæg. Det gælder for kontering af en indtægt/refusion, at 
den skal følge samme dranstangivelse, som den relaterede udgift.  
 
Låneadgang efter lånebekendtgørelsens regelsæt finder kun anvendelse for udgifter 
registreret på dranst 3 Anlæg.       
 
0.25.17 Anvisningsret 
På denne funktion registreres udgifter til udnyttelse af anvisningsret i private boliger. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger hertil: 
 
  001 Anvisning i private boliger 
   Herunder registreres udgifter til anvisningsret i fremmede ejendomme. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering til refusion: 
 
  001 Anvisning i private boliger 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter i forbindelse med anvisningsret i fremmede ejendomme. 

 
0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af bolig-
byggeri. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
Det skal bemærkes, at lejetab og lejeindtægter i forbindelse med ældreboliger skal re-
gistreres på 0.25.19 Ældreboliger.  
 
  001 Støtte til opførelse af boliger 

Herunder registreres som udgift de kommunale udgifter til drift af alme-
ne boliger. Endvidere registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til 
andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, kommunens andel af ydel-
sesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens 
støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorgani-
sationer, jf. lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger 
mv. 
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  002 Ungdomsboligbidrag 

Herunder registreres udgiften til ungdomsboligbidrag i fremmede ejen-
domme. 

 
  003 Flygtninges fraflytning 

Herunder registreres udgifter vedrørende flygtninges flytning i forbindel-
se med istandsættelse og leje af almene boliger, jf. § 62 i lov om alme-
ne boliger og § 71 i lov om individuel boligstøtte. 

 
  004 Lejetab ved fraflytning 

Herunder registreres udgifter til lejetab mv., herunder manglende udlej-
ning vedrørende andre end flygtninges flytning, jf. §§ 70 og 71 i lov om 
individuel boligstøtte og udgifter afholdt efter § 59 i lov om almene boli-
ger. Der modposteres på gruppering 092. 

 
  006 Beboerindskudslån i almene boliger 

Herunder registreres udgifter til beboerindskud i almene boliger, jf. §§ 
70 og 71 i lov om individuel boligstøtte. På funktion 08.32.23. foretages 
bogføring af selve beboerindskudslånet. 

 
  007 Tilskud til andelsboliger 

Herunder registreres kommunens andel af engangstilskuddet til an-
delsboliger opført med tilsagn fra 1. april 2002, jf. lov om almene boliger 
samt støttede private andelsboliger mv. 

 
  008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere 

Herunder registreres udgifter til tilskud til hel eller delvis dækning af flyt-
teudgifter til lejere jf. § 63c i almenboligloven. 

 
  009 Huslejetilskud i friplejeboliger 

Herunder registreres udgifter til husleje i friplejeboliger, jf. § 16 i lov om 
friplejeboliger. Udgifterne vedrører kompensation for forøgede nettobo-
ligudgifter til eksisterende beboere i omdannede friplejeboliger. 

 
010  Beboerindskudslån i friplejeboliger 

Herunder registreres udgifter til beboerindskud i friplejeboliger, jf. §§ 70 
og 71 i lov om individuel boligstøtte. På funktion 08.32.23. foretages 
bogføring af selve beboerindskudslånet. 

 
  011 Beboerindskud i friplejeboliger 

Herunder registreres udgifter til beboerindskud i friplejeboliger, jf. § 19 i 
lov om friplejeboliger. 

 
  012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, ”skæve boli-

ger” 

 Herunder registreres som udgift de kommunale udgifter til drift af skæ-
ve Boliger, herunder til social vicevært. 
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  013 Statsstøtte til etablering af nye boligtyper til særligt udsatte grup-

per, ”skæve boliger” 
Herunder registreres som indtægt statstilskud til etablering af skæve 
boliger. 

 
014 Statsstøtte til aflønning af social vicevært i nye boligtyper til sær-

ligt udsatte grupper ”skæve boliger” 
Herunder registreres som indtægt statstilskud til dækning af aflønning 
af social vicevært.        
 

015  Flygtninges fraflytning, tilbagebetalinger 
 

Herunder registreres indtægter som følge af tilbagebetalinger af tidlige-
re udbetalt tilskud vedrørende flygtninges flytning i forbindelse med 
istandsættelse og leje, jf. §§ 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte og 
udgifter afholdt efter § 62 i lov om almene boliger. 

 
016  Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger 

 
Herunder registreres indtægter som følge af tilbagebetalinger af tidlige-
re udbetalt tilskud vedrørende lejetab mv., herunder manglende udlej-
ningudlejning vedrørende andre end flygtninges flytning, flygtninges 
flytning i forbindelse med istandsættelse og leje, jf. §§ 70 og 71 i lov om 
individuelindividuel boligstøtte og udgifter afholdt efter § 59 i lov om al-
mene boliger. Der modposteres på gruppering 092. 
 

017 Støtte til etablering og drift af midlertidige boliger til uddannelses-
søgende 

 
Herunder registreres udgfiter og indtægter vedr. ”tag-over-hovedet-
garanti” til unge under uddannelse, jf. § 142 c i lov om almene boliger 
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  092 Lejeindtægt 

Herunder registreres lejeindtægter i egne ejendomme. Beboernes fulde 
huslejebetalinger registreres på gruppering 092. Der anvendes art 7.1. 
Det bemærkes, at der på funktion 8.52.59/9.52.59 foretages en særskilt 
registrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser 
til vedligeholdelse, med modpost på balancekontoen. Saldoen skal 
kunne specificeres efter reglerne i lov om almene boliger mv. og lejelo-
ven. 

 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger til refusion: 
  001 Flygtninges fraflytning 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter i forbindelse med flygtninges fraflytning. 

 
  002 Beboerindskudslån i almene boliger 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter til beboerindskudslån i almene boliger. 

 
  003 Huslejetilskud i friplejeboliger 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter til huslejetilskud i friplejeboliger. 
 

  004 Beboerindskudslån i friplejeboliger 
Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter til beboerindskudslån i friplejeboliger. 

 
  005 Beboerindskud i friplejeboliger 

 Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter til beboerindskud i friplejeboliger. 

 
Der er på funktionen registreret følgende anlægsgrupperinger:  
  001 Administrationsgebyr 

Herunder registreres udgifter til administrationsgebyr i egne ejendom-
me 

 
  002 Servicearealtilskud 

Herunder registreres indtægter i form af tilskud til servicearealindskud i 
alle ejendomme 

 
  003 Udgift til servicearealer 

Herunder registreres udgiften til etablering af servicearealer i alle ejen-
domme. 

 
  005 Tab på garantier vedrørende realkreditlån 

Herunder registreres udgifter til tab på garantier afholdt efter § 127 i lov 
om almene boliger, f.eks. eventuelt tab på garanti for indekslån. 
 

  012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, ”skæve boli-
ger” 

 Herunder registreres som udgift de kommunale udgifter til etablering 
skæve Boliger 
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0.25.19 Ældreboliger 
Efter lov om almene boliger m.v. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres 
af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensi-
onskasser. Der er på funktion 0.25.19 Ældreboliger autoriseret følgende driftsgruppe-
ringer, der afhængigt af ejerforholdet anvendes som anført nedenfor: 
 
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 
005 Lejetab 
006 Eventuelt tab på garanti for indekslån 
092 Lejeindtægter  

 
Kommunalt ejede ældreboliger 

Følgende udgifter registreres på funktion 0.25.19: 

• Lejetab m.v., herunder manglende udlejning, registreres på gruppering 005 med 
modpost på gruppering 092. 

• Beboernes fulde huslejebetalinger registreres på gruppering 092. Der anvendes 
art 7.1. Det bemærkes, at der på funktion 9.52.59 foretages en særskilt registre-
ring af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser til vedligeholdel-
se, med modpost på balancekontoen. Saldoen skal kunne specificeres efter reg-
lerne i lov om almene boliger m.v. og lejeloven. Endvidere foretages på funktion 
9.52.59 en særskilt registrering af likvide midler, der skal henlægges efter § 43 i 
bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 

• Ejendommens almindelige driftsudgifter. 
• Anlægsudgifter, herunder jordværdien, overtaget fast ejendom og beregnet for-

rentning og administrationsbidrag. 
 

Øvrige udgifter og indtægter, herunder finansiering af boligerne, registreres på følgende 
måde: 
 
• Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.57.76,gruppering 005. 
• Hjemtagne indekslån registreres på hovedkonto 8 under funktion 8.55.77 Langfri-

stet gæld vedrørende ældreboliger. Ved årets udgang nedskrives og indekseres 
lånene på funktion 9.55.77 med modpost på balancekontoen.  

• Kommunens indskud af grundkapital opskrives på funktion 9.32.24, gruppering 
002 med modpost på balancekonto 9.75.99. Beboernes tilbagebetaling indgår som 
en del af huslejen, og der reguleres efterfølgende på status. 

• Beboerindskud efter lov om almene boliger m.v. registreres på funktion 8.45.47. 
Det bemærkes, at hvis der ydes lån til beboerindskud, registreres lånet på sæd-
vanlig måde på funktion 8.32.23. 

• Afdrag på lån vedrørende kommunale ældreboliger debiteres funktion 8.55.77.  
 
Renter af gæld vedrørende kommunale ældreboliger optages på autoriseret gruppering 
001 på en af funktionerne 7.55.68-7.55.76 afhængig af lånekreditor 
 
Ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensi-
onskasser 

Følgende udgifter registreres på funktion 0.25.19: 

• Kommunens ydelsesstøtte registreres på gruppering 001. 
• Tab ved lejeledighed m.v., jf. almenboliglovens § 54, stk. 4, registreres på gruppe-

ring 005. 
• Tab ved fraflytninger, jf. almenboliglovens § 54, stk. 4. 
• Eventuelt tab på garanti for indekslån registreres på gruppering 006.  
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Øvrige udgifter og indtægter registreres således: 

• Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.57.76, gruppering 
005. 

• Kommunens indskud af grundkapital registreres på funktion 8.32.24, gruppering 
001. Ved påbegyndelse af tilbagebetaling af grundkapital krediteres funktion 
8.32.24 for de årlige afdrag.  

• Lån til beboerindskud registreres på funktion 8.32.23. 
 
Det bemærkes, at drifts- og anlægsudgifter vedrørende ældreboliger ikke indgår i 
momsrefusionsordningen. 
 
FRITIDSOMRÅDER (28)  
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg 
af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, strandområder og 
kolonihaver. Udgifter afholdt i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af skov-
arealer registreres på funktion 00.38.53.  
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0.28.20 Grønne områder og naturpladser 
Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og anlæg af fritidsområder registreres på 
autoriseret funktion 0.28.20 Fritidsområder. 
 
Lønudgifter til driftspersonale registreres på autoriseret funktion 0.28.20 Fritidsområder. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering: 
 
  200 Ledelse og administration 

På denne funktion registreres udgifter til ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4. 

 
FRITIDSFACILITETER (32) 
På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af 
fritidsfaciliteter. 
 
Lønudgifter til driftspersonale registreres på de enkelte funktioner, mens lønudgifter til 
det administrative personale registreres på funktion 6.45.51. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis 
primære formål ikke er skoleidræt, registreres på denne hovedfunktion. Såfremt det 
primære formål med disse anlæg er skoleidræt, registreres beløbene på funktion 
3.22.18. 
 
Hovedfunktionen består af nedenstående funktioner. 
 
0.32.31 Stadion og idrætsanlæg 
Her registreres indtægter og udgifter vedrørende større idrætsanlæg, stadions og multi-
arenaer m.v. 
  
Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering: 
 
  200 Ledelse og administration 
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter  
Her registreres indtægter og udgifter vedrørende øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaci-
liteter.  
 
 
KIRKEGÅRDE (35) 
0.35.40 Kirkegårde 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale kirkegårde, 
krematorier og lignende. 
 
Etablering og tilplantning af de enkelte gravsteder registreres som drift, mens udgifter i 
forbindelse med anlæg af kirkegårde registreres som anlæg. 
 
På funktionen registreres ligeledes kommunale udgifter til begravelser jf. lov om begra-
velser og ligbrænding § 5, stk. 2.   
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Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering: 
 
  200 Ledelse og administration 

På denne funktion registreres udgifter til ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4 

 
 
NATURBESKYTTELSE (38) 
Her registreres indtægter og udgifter til den kommunale naturbeskyttelsesindsats.  
 
Indtægter og udgifter til lokale naturfredningsnævn registreres på hovedkonto 6, grup-
pering 42 Kommissioner, råd og nævn.  
 
Udgifter i forbindelse med administration af naturbeskyttelsesområdet, herunder udgif-
ter til administrative medarbejdere, i forbindelse med f.eks. naturbeskyttelsesprojekter, 
fredningserstatninger, § 3-arealer, beskyttelseslinier, friluftsreklamer, skove, sandflugt 
m.v., skal registreres på 6.45.54, Administration vedrørende naturbeskyttelse.  
 
0.38.50 Naturforvaltningsprojekter 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter på 
kommunale og private arealer. 
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0.38.51 Natura 2000 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende Natura 2000 aktiviteter.  
 
0.38.52 Fredningserstatninger 
Her registreres fredningserstatninger. 
 
0.38.53 Skove 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende drift af de kommunale skove. 
 
0.38.54 Sandflugt 
Her registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende sandflugt, herunder læplantning 
og kystsikring. 
 
 
VANDLØBSVÆSEN (48) 
Det gælder for hele hovedfunktionen, at bidrag pålignet private i henhold til vandløbslo-
ven skal registreres under art 7.2. 
 
0.48.70 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende vandløbsvæsen, som 
ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.48.71-0.48.72. 
 
0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de en-
kelte vandløb. 
 
0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 
På denne funktion registreres bidrag til andre kommuner, pumpe- og landvindingslag 
m.v. for vedligeholdelsesarbejder. 
 
 
MILJØBESKYTTELSE m.v. (52) 
Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på 
forurenede grunde, øvrige planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøom-
rådet. 
 
Udgifter til ekstern konsulentbistand samt udgifter til aflønning af udgående og teknisk 
personale, bl.a. miljøteknikere registreres på de enkelte funktioner.  
 
Udgifter i forbindelse med administration af miljøbeskyttelsesområdet, herunder udgifter 
til administrative medarbejdere, i forbindelse med f.eks. planlægning, undersøgelser og 
tilsyn, kortlægning m.v., skal registreres på 6.45.55, Administration vedrørende miljøbe-
skyttelse.  
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0.52.80 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende miljøbeskyttelses-
foranstaltninger, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.52.81-0.52.89, f.eks. 
i forbindelse med generelle miljøforsikringer. 
 
0.52.81 Jordforurening 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersø-
gelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede 
grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurenet jord eller andre bestemmel-
ser. 
 
0.52.83  Råstoffer 
Her registreres driftsudgifter vedrørende råstoffer.  
 
Funktionen er forbeholdt Bornholms Kommune, der varetager regionale udviklingsop-
gaver på miljøområdet  
 
0.52.85 Bærbare batterier 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter i forbindelse med indsamlingen af 
bærbare batterier og akkumulatorer, jf. bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer 
og udtjente batterier og akkumulatorer. 
 
0.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og 
tilsyn med virksomheder. 
 
På funktionen er autoriseret følgende tre grupperinger:  
 
  001 Godkendelse/tilsyn– fælles formål  

 Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med godkendelse og 
tilsyn med virksomheder, der ikke kan opgøres på hhv brugerbetalings-
pligtige/ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder.  

 
  002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder 
 

 Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med godkendelse og 
tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.  

 
  003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomhe-

der.  
 

 Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med godkendelse og 
tilsyn med ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder.  

 
Her registreres endvidere køb af fremmede tjenesteydelser i forbindelse 
med godkendelse/tilsyn, samt bidrag til fælleskommunale miljøsamar-
bejder.   

 
0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 
På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlæg-
ning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforurenings-
bekæmpelse, råstoffer, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres end-
videre eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. 
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Det bemærkes, at eventuelle afledte udgifter og indtægter vedrørende miljøvenlige 
jordbrugsforanstaltninger ligeledes registreres her. 
 
Kommunale udgifter til Danmarks Miljøportal registreres på funktionen.  
 
Gebyr vedr. grundvandskortlægning skal registreres på funktionen. 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen: 
 
  001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse 

Her registreres udgifter til kommunens arbejde med koordinationsforum 
og indsatsplaner jf. § 12 og § 13 i lov om vandforsyning m.v.  

 
  200 Ledelse og administration 

På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4. 

 
DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55) 
0.55.93 Diverse udgifter og indtægter 
På denne funktion registreres diverse udgifter og indtægter. På funktionen er der auto-
riseret følgende grupperinger: 
 
  001 Fælles formål 

   På denne gruppering registreres indtægter og udgifter, som ikke objek-
tivt kan henføres til andre autoriserede funktioner på hovedkonto 0.  

 
  002 Skadedyrsbekæmpelse 

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skade-
dyrsbekæmpelse. 

 
  003 Skorstensfejerarbejde 

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige 
skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med 
indsatsen.  

 
REDNINGSBEREDSKAB (58) 
0.58.95 Redningsberedskab 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det 
kommunale redningsberedskab, jf. lov nr. 137 af 1. marts 2004 (Beredskabsloven) se-
nest ændret ved lov nr. 534 af 24. juni 2005 (konsekvensrettelser i forbindelse med 
kommunalreformen) 
 
På funktionen registreres administrative udgifter for medarbejdere, der fuldt ud beskæf-
tiger sig med beredskabsområdet. Personale, der ikke fuldt ud er beskæftiget med red-
ningsberedskab registreres på 6.45.51. 
 
Der er autoriseret fire grupperinger på funktionen, der er udtømmende: 
 
  001 Fælles formål 

På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende det 
kommunale redningsberedskab, der ikke objektivt kan fordeles på 
grupperingerne 002-003, herunder analysearbejdet i forbindelse med 
risikobaseret dimensionering. 
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 002 Forebyggelse 

På denne funktion registreres indtægter og udgifter, som vedrører red-
ningsberedskabets opgave med at forebygge skader på personer, 
ejendom og miljøet. Herunder registreres bl.a. udgifter vedr. brandtek-
nisk byggesagsbehandling, brandsyn, samt holdnings- og adfærdsrettet 
information og kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institu-
tioner.  

 
  003 Afhjælpende indsats. 

På denne funktion registreres indtægter og udgifter som vedrører red-
ningsberedskabets opgave med at begrænse og afhjælpe skader på 
personer, ejendom og miljøet. På funktionen registreres herudover de 
direkte udgifter til assistancer, bl.a. stationer, mandskab, materiel, ud-
dannelse og enterprisekontrakter.  
 

  200 Ledelse og administration 
På denne funktion registreres udgifter til ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4. 
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Hovedkonto 4 Sundhedsområdet  
 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale sund-
hedsindsats.  
 
SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 
Denne hovedfunktion omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige for-
anstaltninger, hvor administrationen af ydelserne er henlagt til kommunerne i henhold til 
sundhedsloven. 
 
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 
Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen.  
 
Der er autoriseret 4 grupperinger på funktionen.  
 
  002 Somatik   

  004 Stationær psykiatri 

  005 Ambulant psykiatri 

  006 Praksissektoren (Sygesikring)   
 
Bidragene registreres med art 4.8 Betalinger til regionen.  
 
Det bemærkes, at efterregulering vedrørende afholdte udgifter, der ligger over det for-
udsatte niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering eller yder-
ligere opkrævning af kommunal medfinansiering til staten konteres på funktion 7.62.80, 
grp. 007. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til samtaleterapi og sygebesøg skal kontores på 
4.62.88 på en ikke-autoriseret gruppering, såfremt der er indgået en aftale om decen-
tralisering i praksisudvalgene. 
 
4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 
Her registreres kommunernes indsats i forbindelse med genoptræning efter sundheds-
loven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere 
efter udskrivning fra sygehus på baggrund af genoptræningsplan efter sundhedslovens 
§ 140, samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86.  
 
Det bemærkes, at træning efter servicelovens § 86 til personer med ophold i boformer 
efter servicelovens §§ 107-110, som ydes i forbindelse med botilbuddet, registreres på 
funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50 og 5.38.52 og træning efter servicelovens § 86 til 
personer med ophold i friplejeboliger der er certificerede til at levere denne ydelse, regi-
streres på funktion 5.30.27, gruppering 013. 

 
Der er autoriseret to grupperinger på funktionen.  

 
  001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 

Her registreres udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funkti-
onsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning 
til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1, i lov om social service. 
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Endvidere registreres udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller 
psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86, stk. 2, i lov om social 
service. 
 
På denne gruppering registreres (også) udgifter til vederlagsfri behand-
ling efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a. leveret i 
kommunalt regi, herunder også udgifter for ydelser udført på andres 
kommuners institutioner. 
 
Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende genoptræ-
ning på baggrund af en genoptræningsplan, jf. sundhedslovens § 140. 
Dog registreres genoptræning på specialiseret niveau efter sundheds-
lovens § 140 på gruppering 002, da denne genoptræning foregå på sy-
gehus. 

 
  002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140) 

Her registreres kommunernes udgifter til genoptræning på specialiseret 
niveau, der foregår på et sygehus.  

 
Udgiften registreres med art 4.8 Betalinger til regionen. I de tilfælde. 
hvor regionen videresender en regning fra en selvejende institution, 
skal der dog anvendes art 4.0 og ejerforholdskode 4, hvis det er rele-
vant. 

 
   003 Personbefordring 

Her registreres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med 
kommunal genoptræning (omfatter såvel genoptræning på basalt, 
avanceret eller specialiseret niveau som rehabilitering på specialiseret 
niveau) og vedligeholdelsestræning, jf. og Sundhedslovens §§ 140 og 
263 samt servicelovens § 86. 
 
Det bemærkes, at der anvendes art 4.0 vedrørende udgifter til person-
befordring udført af private leverandører. 
 

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

4.62.84 Fysioterapi 
På denne funktion registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i 
praksissektoren efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a. (§§ 140 a og 
140 b), herunder ridefysioterapi. 
 
I forbindelse med offentlig sygesikring anvendes som udgangspunkt art 5.2. 
 
Art 5.2 anvendes således til registrering af udgifter til betaling af regninger, som kan 
specificeres på den enkelte patient. Ved regninger, der ikke kan specificeres til den 
enkelte patient anvendes art. 4.8. Herudover gælder for funktionerne de generelle reg-
ler for artskontering. 
 
Der er autoriseret en driftsgruppering på funktionen: 
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  001 Ridefysioterapi 

     Ved betaling af regninger direkte fra ridefysioterapeuter tilknyttet en ri-
deklub anvendes art 4.0, ejerforholdskode 4, som giver anledning til 
momsrefusion, jf. momspositivlisten. Ved betaling af regninger fra ride-
fysioterapeuter tilknyttet en momsregistreret rideskole, skal art 4.9 an-
vendes.  

     Regninger fra ridefysioterapeuter formidlet via regionerne skal ligeledes 
opdeles efter ovenstående principper. Art 4.8 kan ikke anvendes til dis-
se betalinger. 

4.62.85 Kommunal tandpleje 
På denne funktion registreres udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens 
kapitel 37. 
 
På funktionen registreres udgifter i henhold til § 127-130 til tandpleje for børn og unge 
indtil det fyldte 22. år (Børne- og ungdomstandplejen). Bemærk, at ordningen indfases 
gradvist på baggrund af fødselsår, således at årgang 2004 som de første bliver i børne- 
og ungdomstandplejen indtil det fyldte 22. år. Ordningen er fuldt indfaset ved udgangen 
af 2025, hvor alle 21-årige vil være omfattet. 
 
Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 131-132 til tandpleje til personer, 
der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun 
vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Omsorgstandplejen). 
 
Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 133-134 til tandpleje til sindsli-
dende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tilbud i 
børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (Special-
tandplejen). 
 
Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 134 a til akutsmertelindrende og 
funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til 
vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer,i form af 
gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund 
af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. lov om social 
service §§ 104 og 110, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. (Social-
tandplejen) 
 
Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 135 til støtte til tandproteser til 
personer i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af ulykkesbetin-
gede skader på tænder, mund eller kæber. 
 
Det bemærkes, at der anvendes art 5.2 vedrørende udgifter til betalinger af regninger, 
udstedt af private tandlæger, såfremt regningen kan specificeres på klienter. I øvrigt 
gælder for funktion 4.62.85 de generelle regler for artskontering. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger.  
 
      001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker   
  002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger, 

privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker).   
  003 Omsorgs- ,special- og socialtandpleje på kommunens egne klinik-

ker   
  004 Omsorgs- ,special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (priva



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.4 - side  4 
  
Dato: Juli 2020 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 
 

te tandlæger og regionale tandklinikker) 
  005 Støtte til tandproteser 
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4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 
Her registreres kommunens udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende borger-
rettede og patientrettede indsatser og tilbud efter sundhedslovens § 119.  
 
Endvidere registreres her udgifter til samtaleterapi og sygebesøg, såfremt der er indgå-
et en aftale om decentralisering i praksisudvalgene. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgruppering: 
 

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

 
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter efter sundhedslovens kapitel 36 
forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (jf. sundhedslovens §§ 120 – 126). 
 
På funktionen registreres udgifter til kommunale sundhedsordninger for børn og unge, 
herunder sundhedsplejerskeordningen og den kommunale skolesundhedstjeneste. _ 
 
Den kommunale sundhedstjeneste omfatter såvel læger, sundhedsplejersker, sygeple-
jersker og andet personale i kommunen, der varetager forebyggende og sundheds-
fremmende indsatser i forhold til børn og unge efter sundhedslovens §§ 120-126._ 
 
4.62.90 Andre sundhedsudgifter  
På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter, herunder bl.a. udgifter til Styrel-
sen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet), jf. § 18 i lov om klage- og erstat-
ningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Udgifter til Styrelsen for Patientsikkerhed 
skal registreres med anvendelse af art 4.6. 
 
Endvidere registreres udgifter til isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbin-
delse med håndtering af COVID-19. 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen:  
 
  001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold. 

Her registreres udgifter til køb af pladser på hospice, jf. sundhedslovens 
§ 238, stk. 2, jf. § 75, stk. 4, og § 79, stk. 2. 

 
 002 Kommunale udgifter i forbindelse med køb af sygehusydelser 

 Her registreres udgifter til kommunens køb af sygdomsbehandling, der 
svarer til behandling, der ydes i det regionale sygehusvæsen til personer, 
der har bopæl i kommune, jf. sundhedslovens § 240. 
 

  003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 
   Her registreres udgifter vedrørende plejetakst for færdigbehandlede pati-

enter, jf. sundhedslovens § 238.   

 
  004 Begravelseshjælp 
   Her registreres udgifter til begravelseshjælp, jf. sundhedslovens §§ 160 

og 257. 

 

  005 Befordringsgodtgørelse 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.4 - side  6 
  
Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 
 

  
 Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse, jf. sundhedslovens §§ 
170 og 261. 
   
 Befordringsgodtgørelse, der udbetales direkte til borgeren, registreres 
med art 5.2. 
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CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning  
Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i lov om 
social service (serviceloven). Refusionen registreres på den autoriserede gruppering 
modsvarende funktionen, som driftsudgifterne registreres på.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger under dranst 2 statsrefusion. 
 
  001 Refusion vedr. funktion 5.28.25 
  002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 
  003 Refusion vedr. funktion 5.28.21 
  004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 
  005 Refusion vedr. funktion 5.28.24 
  010 Refusion vedr. funktion 5.38.40 
  011 Refusion vedr. funktion 5.38.42 
  012 Refusion vedr. funktion 5.38.45 
  013 Refusion vedr. funktion 5.38.50 
  014 Refusion vedr. funktion 5.38.52 
  015 Refusion vedr. funktion 5.38.53 
  016 Refusion vedr. funktion 5.38.58 
  017 Refusion vedr. funktion 5.38.59 
  018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 002, 009, 010, 015 og 016 
  020  Refusion vedr. funktion 5.28.22 
  091 Berigtigelser 
  100 Refusion vedr. funktion 5.30.26 
  101 Refusion vedr. funktion 5.30.27 

103 Refusion vedr. funktion 5.30.29 
  104 Refusion vedr. funktion 5.30.31 

105 Refusion vedr. funktion 5.30.36 
106 Refusion vedr. funktion 5.38.38 

  107 Refusion vedr. funktion 5.38.39 
  108 Refusion vedr. funktion 5.38.41 
  109 Refusion vedr. funktion 5.38.51 
  110 Refusion vedr. funktion 5.28.26 

111 Refusion vedr. funktion 4.62.82 af udgifter efter § 86 i serviceloven   
 

Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktio-
ner, kan refusionen enten fordeles forholdsmæssigt mellem de relevante grupperinger 
eller på den af ovennævnte autoriserede grupperinger, hvorunder størstedelen af refusi-
onsindtægten kan henføres.  
 
DAGTILBUD MV. TIL BØRN OG UNGE (25) 
 
Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbudsloven og ud-
gifter og indtægter til særlige dagtilbud og klubtilbud efter kapitel 7 og 8 i lov om social 
service (serviceloven). Herudover konteres ulovbestemte udgifter til åbne pædagogiske 
tilbud og legesteder.  
 
Det bemærkes, at fællesudgifter og -indtægter mellem forskellige typer af institutioner, 
herunder udgifter til støttepædagoger, registreres på funktion 5.25.10. Fællesudgifter og 
-indtægter mellem samme type af institutioner registreres på funktionen for denne insti-
tutionstype. 
 
Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået 
driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler som de kommunale institutioner, 
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Regler for registrering på omkostningssted på daginstitutionsområdet 
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktionerne 5.25.13, 
5.25.14 og 5.25.15. Således skal hver institution under funktion 5.25.13, 5.14 og 5.25.15 
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 mate-
rialer, der forbruges i forbindelse med pasningen af børnene (forplejning, bleer, legetøj 
mv.) samt aktiviteter med børnene (udflugter, koloniophold mv.).  
 
Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasnings-
ydelse kan nævnes udgifter til inventar (borde, stole, hårde hvidevarer m.v.), barnevogne, 
udstyr til legepladser, apparaturer (musikanlæg mv.), rengøring, løbende vedligeholdelse 
af lokaler, strøm, vand og varme samt udgifter i forbindelse med administration på selve 
institutionen (dvs. den administration der varetages af det på institutionen ansatte perso-
nale), køkkenpersonale og forældrebestyrelser. Dette gælder endvidere for udgifter til 
lokaler i sig selv (dvs. husleje), udvendig bygningsvedligeholdelse og udenomsarealer.  
 
Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse og sygedagpengerefusion 
vedrørende det på institutionen ansatte personale på omkostningssted. 
 
Derimod registreres udgifter og indtægter vedrørende driften af kommunens egne kolo-
nier på fælleskonti, hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse på omkostningsste-
derne. Hvor kommunen lejer sig ind på en koloni, registreres udgifterne direkte på om-
kostningssted. 
 
Det skal bemærkes, at forældrebetaling inkl. tilskud (gruppering 092) og tilskud til friplads 
ikke skal registreres på omkostningssted, men på fælleskonti på den pågældende funk-
tion. 
 
Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkost-
ningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100. 
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5.25.10 Fælles formål 
På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og 
daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større 
børn og unge, bl.a. udgifter til søskendetilskud.  
 
Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af eksterne arter. 
 
Der er autoriseret en gruppering 001 til sprogvurdering af børn i førskolealderen,  
Her registreres udgifter til sprogvurdering af børn efter dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 
2. Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller tosproget. Gruppe-
ringen omfatter både udgifter til sprogvurdering af børn, der er optaget i dagtilbud (dag-
tilbudslovens § 11, stk. 1) og sprogvurdering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dag-
tilbudslovens § 11, stk. 2).  
 
Der er endvidere autoriseret en gruppering 002 sprogstimulering af børn, der ikke er op-
taget i dagtilbud. Denne gruppering omfatter udgifter til sprogstimulering efter dagtilbuds-
loven af både et-sprogede og to-sprogede børn, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. dagtil-
budslovens § 11, stk. 7, for børn, der ikke er optaget i dagtilbud, samt § 11, stk. 11.  
 
Sprogstimulering efter dagtilbudsloven af børn, der er optaget i dagtilbud, konteres på de 
respektive funktioner. 
 
Der er autoriseret en gruppering til registrering af de samlede udgifter til søskendetilskud 
for alle dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud under ét, herunder søskendetilskud til børn i 
privatinstitutioner. Dette gælder endvidere søskendetilskuddet for børn i pasningstilbud i 
andre kommuner end bopælskommunen. Det bemærkes dog, at udgifterne til søskende-
tilskud for børn i skolefritidsordninger efter folkeskoleloven registreres på funktion 
3.22.05, og udgifter til søskendetilskud i forbindelse med særlige dagtilbud og klubtilbud 
efter servicelovens §§ 32 og 36 registreres på funktion 5.28.25. 
 
Endvidere registreres på denne funktion tilskud til forældre, der vælger privat pasning 
efter § 80 i dagtilbudsloven samt tilskud til forældre, der modtager tilskud efter § 86 i 
dagtilbudsloven ved pasning af egne børn. Der er autoriseret driftsgrupperinger til regi-
strering af disse udgifter. 
 
Der er desuden autoriseret en gruppering til registrering af kombinationstilbud efter reg-
lerne i dagtilbudslovens § 85 a. På denne funktion registreres det tilskud, der ydes til 
fleksibel pasning. Tilskud, der ydes til en plads i et dagtilbud som led  i et kombinations-
tilbud, registreres under det relevante dagtilbud (funktion 15.25.11 for en plads i dagple-
jen og funktion 15.25.14 for en plads i en daginstitution). 
 
Udgifter til støttepædagoger, der er organiseret som et korps, der omfatter forskellige 
typer af tilbud, (dagpleje og institutioner) registreres på funktion 5.25.10. 
 
Regler for mellemkommunale betalinger  
På funktionen registreres endelig mellemkommunale betalinger på hovedfunktion 25 – 
Dagtilbud mv. til børn og unge. Mellemkommunale betalinger registreres med arterne 4.7 
- Betalinger til kommuner og 7.7 - Betalinger fra kommuner.  
 
Kommunernes tilskud til børn i tilbud efter dagtilbudsloven i en anden kommune end bo-
pælskommunen, herunder søskendetilskud og fripladstilskud registreres på denne funk-
tion med art 4.7 - Betalinger til kommuner.   



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.1 - side  5 
  
 
Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Budget  2020 
 

 

 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen: 
 

001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, 
stk. 1, 2 og 4) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprog-
vurdering af børn, efter dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4. 

 
002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i et dagtilbud (dagtil-

budslovens § 11, stk. 7, for så vidt børn, der ikke er optaget i dagtil-
bud samt § 11, stk. 11) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprogsti-
mulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 11, 
stk. 7 for så vidt børn, der ikke er optaget i dagtilbud, samt § 11, stk. 11) 

 
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og 

§ 76, stk. 2) 
 

 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 
80) 
 

 019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbuds-
lovens § 86) 

 
 020 Tilskud til kombinationstilbud (dagtilbudslovens § 85 a) 
  
 200  Ledelse og administration 

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 
Der er på dranst 2 autoriseret to grupperinger til registrering af refusion af udgifter  
vedr. flygtninge på funktionerne 5.25.10 – 5.25.19: 
 
 007 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10-

5.25.19 til uledsagede flygtningebørn (jf. § 99, stk. 2, nr. 2) 
 
 008 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10 – 

5.25.19 til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne 
anbragt i døgnophold (jf. § 99 stk.2, nr. 1) 

 
 
 
5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende den kommunale dag-
pleje, tilsyn med dagplejen samt indkøb af udstyr, legetøj, medicin mv. til dagpleje. Til-
skud til privat dagpleje, jf. § 21, stk. 3, i dagtilbudsloven, konteres på funktion 5.25.19.  
 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
001 Løn til dagplejere  

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende løn til 
dagplejere, forældrebetaling inklusive tilskud (dvs. søskendetilskud og 
fripladstilskud) samt til friplads. Udgiften til søskendetilskud registreres 
på 5.25.10. Forældrebetaling og tilskud til nedsættelse af forældrebeta-
lingen for børn i privat dagpleje registreres på funktion 5.25.19. 
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002  Friplads i dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4) 

På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende øko-
nomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud til ned-
sættelse af forældrebetaling, jf. dagtilbudslovens § 43 stk. 1, nr. 2-4, 
 

003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, 
der indgår som led i et døgnophold (servicelovens § 52, stk. 3, nr. 
7) 
På denne gruppering registreres kommunens udgifter til dækning af for-
ældrebetalingen i dagpleje, der indgår som et led i et døgnophold efter 
servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7,, dvs. i de tilfælde, hvor et barn er anbragt 
og kommunen har overtaget forsørgelsespligten. Registreringen af kom-
munale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kommu-
ner og 7.7 Betaling fra kommuner.  
 

004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagtilbud (dagtilbudslovens § 
43, stk. 1, nr. 5) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende fri-
pladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5 til nedsættelse af 
forældrebetalingen for børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i 
form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. § 11, stk. 8, eller 
modtager sprogstimulering, jf. § 11, stk. 11.  
 

092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud 
(dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældrebe-
taling, som fastsat efter dagtilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8. Indtægten 
registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskende-
tilskud. 

 
200 Ledelse og administration 

På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4. 

 
5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af 
følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, 
stk. 2-4) 
 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale, selv-
ejende og udliciterede tværgående institutioner, dvs. institutioner som omfatter 
mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud. 

 
Udgifter og indtægter til institutioner der alene består af henholdsvis daginstitutioner, 
fritidshjem og klubber registreres på henholdsvis funktion 5.25.14, 5.25.15 og 
5.25.16. 

 
For forældrearrangerede frokost- og madordninger i tværgående institutioner (jf. 
dagtilbudslovens § 17 og § 51), som kommunen administrerer, skal kommunens 
udgift til et frivilligt tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen konteres som en ud-
gift på denne funktion, herunder skal kommunens lovpligtige fripladstilskud til ned-
sættelse af forældrebetaling konteres på gruppering 002, og en indtægt på funktion 
8.52.59, således at kommunens tilskud og forældrenes betaling netop modsvarer 
udgiften ved den forældrearrangerede frokost- og madordning.  

 
 Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
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002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 
2, § 51, stk. 6, § 63, nr. 2-4, og § 76, stk. 1) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende øko-
nomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud til ned-
sættelse af forældrebetaling, jf. dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43 stk. 
1, nr. 2-4 og stk. 2, § 51, stk. 6, § 63, nr. 2-4 og § 76, stk. 1.  
 

003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i tværgå-
ende institutioner, der indgår som led i et døgnophold (servicelo-
vens § 52, stk. 3, nr. 7) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende kom-
munens udgifter til dækning af forældrebetalingen i tværgående instituti-
oner efter dagtilbudsloven, der indgår som et led i et døgnophold efter 
servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7, dvs. i de tilfælde, hvor et barn er anbragt 
og kommunen har overtaget forsørgelsespligten. Registreringen af kom-
munale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kommu-
ner og 7.7 Betaling fra kommuner.  
 

004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i tværgående institutioner (dag-
tilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende fri-
pladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5 til nedsættelse af 
forældrebetalingen for børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i 
form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, § 11, stk. 8, eller mod-
tager sprogstimulering i en tværgående daginstitution, jf. § 11, stk. 11.  

 
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i 

dagtilbud i tværgående institutioner (dagtilbudslovens §§ 32, 32a 
og 41, stk. 8) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældrebe-
taling som fastsat efter dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8. Ind-
tægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og sø-
skendetilskud. 
 

 
093 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i 

fritidshjem og klub i tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 
57, § 61, stk. 5, § 71 og § 74, stk. 5) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældrebe-
taling som fastsat efter dagtilbudslovens § 57, § 61, stk. 5, § 71 og § 74, 
stk. 5. Indtægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til friplad-
ser og søskendetilskud. 

 
200 Ledelse og administration 

På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4. 

 
5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)
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På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale, selvejende 
og udliciterede institutioner, som alene omfatter tilbud for børn indtil skolealderen. 
 
Udgifter og indtægter til institutioner, der også omfatter fritidshjem eller klubber og fritids-
tilbud registreres på funktion 5.25.13. 
 
Kommunens udgifter til søskendetilskud registreres på funktion 5.25.10. 
 
For forældrearrangerede frokost- og madordninger i daginstitutioner (jf. dagtilbudslovens 
§ 17), som kommunen administrerer, skal kommunens udgift til et frivilligt tilskud til ned-
sættelse af forældrebetalingen konteres som en udgift på denne funktion, herunder skal 
kommunens lovpligtige fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling konteres på 
gruppering 002, og en indtægt på funktion 8.52.59, således at kommunens tilskud og 
forældrenes betaling netop modsvarer udgiften ved den forældrearrangerede frokost- og 
madordning.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, og § 43 stk. 1, nr. 2-4 og 
stk. 2) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende øko-
nomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud til ned-
sættelse af forældrebetaling, jf. dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43 stk. 
1, nr. 2-4 og stk. 2,  

 
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginsti-

tutioner, der indgår som led i et døgnophold (servicelovens § 52, 
stk. 3, nr. 7) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende kom-
munens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der 
indgår som et led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7, 
dvs. i de tilfælde, hvor et barn er anbragt og kommunen har overtaget 
forsørgelsespligten. Registreringen af kommunale tilskud sker ved an-
vendelsen af arterne 4.7 Betaling til kommuner og 7.7 Betaling fra kom-
muner.  
 

004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i daginstitutioner (dagtilbudslo-
vens § 43, stk. 1, nr. 5) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende fri-
pladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5 til nedsættelse af 
forældrebetalingen for børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i 
form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, jf, § 11, stk. 8, eller 
modtager sprogstimulering, jf. § 11, stk 11.  

 
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i 

daginstitutioner (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældrebe-
taling som fastsat efter dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8. Ind-
tægten registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og sø-
skendetilskud. 
 

200 Ledelse og administration 
På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4. 

 
5.25.15 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) 
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På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale, selvejende 
og udliciterede institutioner som alene omfatter fritidshjem. 
 
Udgifter og indtægter til institutioner der også omfatter daginstitutioner eller klubber regi-
streres på funktion 5.25.13. 
 
For forældrearrangerede frokost- og madordninger i daginstitutioner (jf. dagtilbudslovens 
§ 51), som kommunen administrerer, skal kommunens udgift til et frivilligt tilskud til ned-
sættelse af forældrebetalingen konteres som en udgift på denne funktion, herunder skal 
kommunens lovpligtige fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetaling konteres på 
gruppering 002, og en indtægt på funktion 8.52.59, således at kommunens tilskud og 
forældrenes betaling netop modsvarer udgiften ved den forældrearrangerede frokost- og 
madordning.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

002 Friplads (dagtilbudslovens § 51, stk. 6, og § 63, nr. 2-4) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende øko-
nomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud til ned-
sættelse af forældrebetaling, jf. § 51, stk. 6, og § 63, nr. 2-4 i dagtilbuds-
loven.  

 
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i fritids-

hjem, der indgår som led i et døgnophold (servicelovens § 52, stk. 
3, nr. 7) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende kom-
munens udgifter til dækning af forældrebetalingen i fritidshjem efter dag-
tilbudsloven, der indgår som et led i et døgnophold efter servicelovens § 
52, stk. 3, nr. 7, dvs. i de tilfælde, hvor et barn er anbragt og kommunen 
har overtaget forsørgelsespligten. Registreringen af kommunale tilskud 
sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kommuner og 7.7 Beta-
ling fra kommuner.  
 
 

092 Forældrebetaling  og evt. kommunale søskende- og fripladstil-
skud(dagtilbudslovens § 57 og § 61, stk. 5) 

   På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældrebe-
taling som fastsat efter dagtilbudslovens § 57 og § 61, stk. 5. Indtægten 
registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskende-
tilskud. 

 
200 Ledelse og administration 

På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4. 
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5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslo-
vens § 66, stk. 2-4) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale, selvejende 
og udliciterede institutioner som alene omfatter klubtilbud og andre socialpædagogiske 
fritidstilbud. 
 
Udgifter og indtægter til institutioner der også omfatter daginstitutioner eller fritidshjem 
registreres på funktion 5.25.13. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

002 Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende øko-
nomisk og socialpædagogisk fripladstilskud til nedsættelse af forældre-
betaling, jf. § 76, stk. 1, i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritids-
tilbud.  

 
003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i klubtilbud, 

der indgår som led i et døgnophold (servicelovens § 52, stk. 3, nr. 
7) 
På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedrørende kom-
munens udgifter til dækning af forældrebetalingen i klubtilbud og andre 
socialpædagogiske fritidstilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som et 
led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7, dvs. i de til-
fælde, hvor et barn er anbragt og kommunen har overtaget forsørgelses-
pligten. Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af 
arterne 4.7 Betaling til kommuner og 7.7 Betaling fra kommuner.  
 

 
092 Forældrebetaling og  evt. kommunale søskende- og fripladstilskud 

mv. (dagtilbudslovens § 71 og § 74, stk. 5)  
   På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældrebe-

taling som fastsat efter dagtilbudslovens § 71 og § 74, stk. 5. Indtægten 
registreres uden fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskende-
tilskud. 

 
200 Ledelse og administration 

På denne gruppering registreres udgifter til ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4. 
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5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter til åbne pædagogiske tilbud, legeste-
der og lignende tilbud til børnefamilier. Disse tilbud er ikke omfattet af dagtilbudslov eller 
servicelov. Der er f.eks. tale om legestuer, hvor kommunen stiller et lokale til rådighed i 
et afgrænset tidsrum, hvor forældre med børn kan mødes.   
 
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, 
private klubber og puljeordninger 
På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger efter § 101 og 102 i dagtilbudslo-
ven og til privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter §§ 21, stk. 3, 52, stk. 
5, og 66, stk. 5, i dagtilbudsloven samt til privatinstitutioner efter § 19, stk. 5 i dagtilbuds-
loven. Tilskuddet registreres under art 5.9. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen: 
 
  001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (dagtilbudsloven § 101) 

Her registreres det obligatoriske tilskud til puljeordninger oprettet i peri-
oden 27. juni 1992 til 31. december 1993 i tilknytning til virksomheder 
beliggende i andre kommuner, jf. § 101 i dagtilbudsloven. Det bemær-
kes, at eventuelle øvrige tilskud ikke må registreres på denne gruppe-
ring. 

 
  002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 36) 

Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i en pri-
vat institution, jf. dagtilbudslovens § 36.  

 
  003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslo-

vens § 38) 
Her registreres kommunens administrationstilskud pr. barn, der er opta-
get i en privat institution, jf. dagtilbudslovens § 38.  

 
  004 Bygningstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37) 

Her registreres kommunens bygningstilskud pr. barn, der er optaget i 
en privat institution, jf. dagtilbudslovens § 37. 
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  005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudsloven § 43, 
stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2) 
På denne gruppering registreres kommunens udgifter og indtægter ved-
rørende økonomisk, behandlingsmæssig og socialpædagogisk friplads-
tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen til plads i privatinstitutioner, 
jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2.  
 

  007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber 
og i puljeordninger (dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102) 
Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i privat 
dagpleje, privat fritidshjem, privat klub eller i en puljeordning, jf. dagtil-
budslovens §§ 34, 60, 73 og 102.  
 

  008 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud 
mv. i dagtilbud etableret som privat dagpleje efter dagtilbudslovens 
§ 34  
 På denne gruppering registreres udgifter og indtægter vedr. forældrebe-
taling for børn optaget i privat dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 
3. som fastsat efter dagtilbudslovens § 34. Indtægten registreres uden 
fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud  
 

  009 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud 
mv. i puljeordninger efter dagtilbudslovens § 101 og § 102 
Her registreres forældrebetaling for børn optaget i dagtilbud i puljeord-
ninger efter dagtilbudslovens § 101 og § 102. Indtægten registreres uden 
fradrag for eventuelle tilskud til fripladser og søskendetilskud  
 

  010 Fripladstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i 
klubber og i puljeordninger (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4, § 
63, nr. 2-4, og § 76, stk. 1) 

   Her registreres kommunens udgifter vedr. fripladstilskud til børn, der er 
optaget i privat dagpleje, privat fritidshjem, privat klub eller i puljeordnin-
ger, jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4, § 63, nr. 2-4 og § 76, stk. 1.  

 
  011 Friplads i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (dagtilbudslo-

vens § 43, stk. 1, nr. 5)  
Her registreres kommunens udgifter til friplads til børn optaget i privat 
dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3, i et sprogstimuleringstilbud i 
form af en plads 30 timer om ugen efter dagtilbudslovens § 11, stk. 8, og 
§ 11, stk. 11, jf. dagtilbudslovens § 43, stk. stk. 1, nr. 5.   
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TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 
 
5.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro-
gram og introduktionsforløb m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for ud-
lændinge omfattet af integrationsloven. 
 
På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet 
af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.  
 
På funktionen registreres endvidere de resultattilskud, som ydes, hvis udlændinge, der 
tilbydes et selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, 
består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i 
ordinær beskæftigelse.  
 
Ved kommunal produktion eller produktion i private/selvejende institutioner med drifts-
overenskomst benyttes de respektive arter efter udgifternes beskaffenhed. Ved betalin-
ger til private/selvejende institutioner uden momsregistrering benyttes art 4.0. Ved beta-
linger til private/selvejende institutioner med momsregistrering benyttes art 4.9. 
 
Det bemærkes, at der under dranst 2 er autoriseret tre grupperinger til kontering af 
statsrefusion vedrørende udgifter til integrationsloven samt udgifter i henhold til lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Grupperingerne under dranst 2 følger 
inddelingen under dranst 1. 
 
Integrationsprogram erstattes pr. 1. juli 2019 af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram 
eller introduktionsprogram, jf. lov nr. 174 af 27. februar 2019. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
  001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 

23 a og repatrieringslovens § 6 a 
Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der vedrører flygtninge 
og familiesammenførte udlændinge på kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejse-
ydelse eller overgangsydelse, som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram 
eller introduktionsprogram. Her registreres endvidere udgifter til kurser mv. efter repa-
trieringslovens § 6 a for aktivitetsparate og jobparate udlændinge omfattet af integrati-
onslovens § 17 a, stk. 3, 3. pkt., der modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjem-
rejseydelse eller overgangsydelse. 
 
  002  Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 

23 b 
Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der 
vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontant-
hjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, 
som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduk-
tionsprogram. 
 

  003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integra-
tionslovens § 23 c med 50 pct. refusion 
Her registreres afløb af udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c 
vedrørende perioden før 1. januar 2016 med 50 pct. refusion, der ved-
rører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontanthjælp ell
er integrationsydelse, som deltager i et integrationsprogram.
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Det bemærkes, at udgifterne vedrørende perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.46.61 under gruppering 011. 

 

  004  Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 
§ 23 d 

    Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 
d, der vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge kontant-
hjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, 
som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduk-
tionsprogram.  

 
   005  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 

a og repatrieringslovens § 6 a 
    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der 

vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændin-
ge, jf. integrationslovens § 16, stk. 3, 3. punkt, om tilbud til udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 
eller overgangsydelse, og som deltager i et selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogram eller introduktionsprogram. Her registreres endvidere ud-
gifter til kurser mv. efter repatrieringslovens § 6 a for aktivitetsparate og 
jobparate udlændinge omfattet af integrationslovens § 17 a, stk. 3, 3. 
pkt., der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejse-
ydelse eller overgangsydelse. 

 
  006  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 

b 
    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der 

vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændin-
ge, jf. integrationslovens § 16, stk.2, 3. punkt, om tilbud til udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 
eller overgangsydelse, og som deltager i et selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogram eller introduktionsprogram.  

 
  007  Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrati-

onslovens § 23 c med 50 pct. refusion  
    Her registreres afløb af udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c 

vedrørende perioden før 1. januar 2016 med 50 pct. refusion, der ved-
rører selvforsørgende udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk. 3, 
om tilbud til flygtninge og familiesammenførte udlændinge mv., der ikke 
modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og som deltager i et in-
tegrationsprogram.  

 
Det bemærkes, at udgifterne vedrørende perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.46.61 under gruppering 011. 

 

  008  Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 
23 d 

    Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 
d, der vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte ud-
lændinge, der ikke modtager kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjem-
rejseydelse eller overgangsydelse, og som deltager i et selvforsørgel-
ses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.
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  009  Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslo-

vens § 24 a 
   Her registreres udgifter til opkvalificering og introduktion til flygtninge og 

familiesammenførte udlændinge, der ansættes uden løntilskud, jf. inte-
grationslovens § 24 a. Udgifter til hjælpemidler m.v. efter § 24, stk. 2, 
registreres dog på gruppering 020. 

 
  010  Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtage-
re ifølge integrationslovens § 21 
 Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 
21 til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, på selvforsørgel-
ses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som deltager i et selv-
forsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram. 

  
  011  Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede 
ifølge integrationslovens § 21 

    Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 
21 til selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, 
der ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller over-
gangsydelse, og som deltager i et selvforsørgelses- og hjemrejsepro-
gram eller introduktionsprogram.   

     
  012  Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introdukti-

onsforløb ifølge integrationslovens § 24 d 
    Her registreres udgifter til ordinær danskuddannelse til indvandrere, 

som deltager i et introduktionsforløb efter integrationslovens § 24 d 
dvs. udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, internatio-
nale studerende og au pairs mv. 

     
  013  Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
Her registres udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister med ret til 
danskuddannelse efter danskuddannelsesloven, dvs. kursister, som på 
undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller del-
tager i danskuddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. Her registreres eksempelvis udgifter til danskud-
dannelse for grænsependlere, jf. danskuddannelseslovens § 2 a, stk. 1, 
og udlændinge, der har fået forlænget deres ret til ordinær danskud-
dannelse pga. sygdom eller barsel mv. jf. danskuddannelseslovens § 2 
e stk. 3 samt § 2 f stk. 3. 

 

  014  Tolkeudgifter 
Her registreres tolkeudgifter i forbindelse med den generelle vejled-
ningsforpligtelse vedrørende personer omfattet af integrationsloven.
 
Udgifter til tolkebistand, der er et nødvendigt led i en i øvrigt refusions-
berettigende foranstaltning konteres derimod sammen med den på-
gældende foranstaltning. 
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018   Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduk-
tionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f 

 
Her registreres udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud efter integrati-
onslovens § 24 f, jf. § 23 a og § 23 b, der vedrører indvandrere, som 
deltager i et introduktionsforløb. 
 
Det bemærkes, at udgifter til løntilskud efter § 23 c efter 1. januar 2016 
afholdes på funktion 5.46.61 under gruppering 011. 

 
019  Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g 

 
Her registreres udgifter til vejlederfunktion til indvandrere efter integrati-
onslovens § 24 g.  
 

020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-
met, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 
23f og 24a, stk. 2 

 
Her registreres udgifter til hjælp til udlændinge, som skyldes den på-
gældendes deltagelse i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller 
introduktionsprogram efter integrationsloven, jf. integrationslovens § 
23f, eller forløb efter integrationslovens § 24 a, stk. 2. 
 

021 Transport og flytning af flygtninge, der visiteres til kommunen 
Her registreres kommunernes udgifter i forbindelse med transport og 
flytning fra asylcenter mv. til kommunen for flygtninge, der er visiteret til 
kommunen, jf. integrationslovens § 12, stk. 5, herunder transportudgif-
ter i forbindelse med modtagelse af kvoteflygtninge. 

 
091  Gebyr for deltagelse i danskuddannelse 
  

Her registreres indtægter fra deltagerbetaling for danskuddannelse fra 
udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl. ifølge dansk-
uddannelseslovens § 14 stk. 2.   

 
 
  092  Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.  
   Her registreres tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv. med 

opholdstilladelse efter udlændingeloven, som er bosat i kommunen, jf. 
integrationslovens § 45, stk. 8. 

  
  097  Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, 
stk. 4, i integrationsloven 
Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og gene-
relle udgifter for udlændinge omfattet af integrationslovens § 16, jf. in-
tegrationslovens § 45, stk. 4.  
 

  100  Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder 
kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, 
stk. 9, nr. 2 

   Her registreres resultattilskud for udlændinge, der inden for den treåri-
ge introduktionsperiode har påbegyndt en studie- eller erhvervskompe

   tencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sam-
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menhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet 
kan modtage SU, elevløn eller lignende, der sikrer udlændingen et for-
sørgelsesgrundlag, jf. integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 2. 
 

  101  Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge 
integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 3 og 4 

 
    Her registreres resultattilskud for udlændinge, der inden for den treåri-

ge introduktionsperiode indstiller sig til prøve i dansk og senest ved 
første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i 
dansk, jf. integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 3. 

    Her registreres desuden resultattilskud til udlændinge, der efter intro-
duktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse og som indstiller 
sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør (dog senest 1 
år efter introduktionsperiodens udløb) og som senest ved første prøve-
termin herefter består prøve i dansk, jf. integrationslovens § 45, stk. 9, 
nr. 4. 

 
  102  Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordi-

nær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 9, nr.1 
   Her registreres resultattilskud for udlændinge, der inden for den treåri-

ge introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i 
ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 
måneder, jf. integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 1. 

 
  104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompe-

tencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 9 nr. 
2. 

 
     Her registreres resultattilskud for udlændinge, der efter de første tre år 

af introduktionsperioden, men inden 5 år efter overgang til kommunen, 
har påbegyndt en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannel-
se og fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode 
på mindst 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn 
eller lignende, der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag, jf. inte-
grationslovens § 45, stk. 9, nr. 2. 

 
  105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær 

beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 9 nr. 1 
 
   Her registreres resultattilskud for udlændinge, der efter de første tre år 

af introduktionsperioden, men inden 5 år efter overgang til kommunen, 
kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i ordinær beskæftigelse i 
en sammenhængende periode på mindst 6 måneder, jf. integrationslo-
vens § 45, stk. 9, nr. 1. 

   
 
Tilskud fra staten på 5.46.60 registreres med art 8.6 Statstilskud.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 
2 Statsrefusion 
 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011  
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Her registreres statsrefusion af udgifter til selvforsørgelses- og hjemrej-
seprogrammer eller introduktionsprogrammer 

 
  002 Refusion af afløbsudgifterne på gruppering 103 

 Her registreres statsrefusion af udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk. 
 

  003 Refusion af udgifterne på gruppering 018-019  
Her registreres statsrefusion af udgifter til aktive tilbud som led i intro-
duktionsforløbet. 
 
Udgifter til danskuddannelse i introduktionsforløbet samt for øvrige, jf. 
gruppering 012 og 013, er ikke omfattet af statsrefusion efter 2017. 
 

  004 Berigtigelser  
  005 Refusion af afløbsudgifter på gruppering 012-013 vedrørende 2017 

og tidligere 
På grupperingen registreres refusion af afløbsudgifter vedrørende 2017 
og tidligere for ordinær danskuddannelse i introduktionsforløbet og for 
øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge 
m.fl. Bemærk at udgifterne vedrørende 2018 og senere ikke er refusi-
onsberettigede. 
 

  006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020 
   Her registreres statsrefusion af udgifter til hjælp til udlændinge, som 

skyldes den pågældendes deltagelse i et selvforsørgelses- og hjemrej-
seprogram eller introduktionsprogram efter integrationsloven, jf. inte-
grationslovens § 23f, eller forløb efter integrationslovens § 24 a, stk. 2. 

 
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, 
integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt over-
gangsydelse mv. 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælp i særlige tilfælde 
for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven og afløb 
af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslo-
ven.  
 
På funktionen registreres desuden udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse både til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejsepro-
grammet eller introduktionsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af 
selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet samt løntil-
skud til personer, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller 
introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet. Fra 2016 betyder en refusionsom-
lægning, at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af 
antallet af uger på offentlig forsørgelse. 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. 
 
Integrationsydelse erstattes pr. 1. januar 2020 af selvforsørgelses- og hjemrejsepro-
gram eller overgangsydelse, jf. lov nr. 174 af 27. februar 2019. 
 
Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 
under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbeta-
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lingsgruppering. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger 
 

 
 
 002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til 

udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-
met eller introduktionsprogrammet 
Her registreres udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationslo-
vens kapitel 4, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik 
 
Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv so-
cialpolitik, der udbetales indtil en person, der er omfattet af selvforsør-
gelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter 
integrationsloven, får udbetalt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse el-
ler overgangsydelse. 
 
Her registreres desuden udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydel-
se eller overgangsydelse til ovennævnte persongruppe efter LAS § 12. 
stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en person, der er påbegyndt en uddan-
nelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, 
hvor personen får udbetalt Statens uddannelsesstøtte, og til en enlig 
person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mel-
lem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hoved-
forløb.
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv soci-
alpolitik til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse registreres på gruppering 009 Særlig støtte under 
funktion 5.57.73. 
 

   Det bemærkes, at integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 
(før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under 
denne funktion. 

 
  003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til 

andre 
Her registreres udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til personer, som ikke er omfattet af selvforsørgelses- 
og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrati-
onslovens kapitel 4, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse 
til førtidspensionister uden ret til fuld social pension, jf. §§ 22 og 27 a, 
2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, samt selvforsørgelses- og hjemrejse-
ydelse eller overgangsydelse til revalidender og forrevalidender, jf. §§ 
22 og 47, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik registreres ligeledes her. 
 
Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv so-
cialpolitik, der udbetales indtil en person, der ikke er omfattet af selv-
forsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet 
efter integrationsloven, får udbetalt selvforsørgelses- og hjemrejseydel-
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se eller overgangsydelse. 
 
Her registreres desuden udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydel-
se eller overgangsydelse til ovennævnte persongruppe efter LAS § 12. 
stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en person, der er påbegyndt en uddan-
nelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, 
hvor personen får udbetalt Statens uddannelsesstøtte, og til en enlig 
person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mel-
lem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hoved-
forløb. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv soci-
alpolitik til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse registreres på gruppering 009 Særlig støtte under 
funktion 5.57.73. 
 
Det bemærkes, at integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 
(før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under 
denne funktion.  
 

  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge  
Her registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter integrationslo-
vens kapitel 6. 
 

    
  011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c.   

Her registreres udgifter til løntilskud efter integrationslovens § 23 c ved-
rørende perioden efter 1. januar 2016. 
 
Det bemærkes, at afløb vedrørende perioden fra før 1. januar 2016 re-
gistreres på funktion 5.46.60 gruppering 003, 007. og 018.  
 
Det bemærkes, at lønudgifter til kommunale løntilskud ifølge integrati-
onslovens § 23c skal konteres på funktion 5.68.95 gruppering 004. 
 

 
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 med 75 

pct. refusion 
   Det bemærkes, at introduktionsydelse blev afskaffet ved lov nr. 1364 af 

28. december 2011. 
 
 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kon-

tanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt 
integrationsydelse med 50 pct. Refusion 

   Det bemærkes, at introduktionsydelse blev afskaffet ved lov nr. 1364 af 
28. december 2011. 

 
  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  
 

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
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statsrefusion: 
 
2 Statsrefusion 
 
    003 Berigtigelser  
 
   
 
  012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller over-

gangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrati-
onsloven med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven 
med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser (grp.002). 

 
  013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller over-

gangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrati-
onsloven med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til udlændinge omfattet selvforsørgelses- og hjemrej-
seprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven 
med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser (grp.002). 

 
  014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller over-

gangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrati-
onsloven med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven 
med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser (grp.002). 

 
  015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller over-

gangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrati-
onsloven med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjem-
rejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven 
med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser (grp.002). 

  016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller over-
gangsydelse til andre med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion i de første 4 uger med 
ydelser (grp. 003). 
 

  017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller over-
gangsydelse til andre med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. 
uge med ydelser (grp. 003). 
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  018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller over-

gangsydelse til andre med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. 
uge med ydelser (grp. 003). 
 

  019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller over-
gangsydelse til andre med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion fra den 53. uge med 
ydelser (grp. 003). 

 
  020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

med 80 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslo-

vens § 23 c med 80 pct. refusion (grp. 011). 
 
  021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

med 40 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslo-

vens § 23 c med 40 pct. refusion (grp. 011). 
 
  022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

30 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 

integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion (grp. 011). 
 
  023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

med 20 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 

integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion (grp. 011). 
 
  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 integrationspro-
grammet 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. 

refusion før 1. januar 2016 (grp. 094)  
 
5.46.65 Repatriering 
På denne funktion registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet 
af repatrieringsloven. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Hjælp til repatriering 

Her registreres udgifter vedrørende hjælp til repatriering, jf. §§ 7 og 8 i 
repatrieringsloven, med 100 pct. refusion. Endvidere krediteres even-
tuel tilbagebetaling af hjælp til repatriering efter repatrieringslovens § 9. 
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  002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. 

repatrieringslovens § 13, stk. 2.
 
 
   Her registreres kommunens indtægter fra det statslige resultattilskud 

ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens 
§ 13, stk. 2.  

 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 
2 Statsrefusion 
 
  001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 
 
  003 Berigtigelser  
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De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 
 
 
Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige drifts- og an-
lægsvirksomhed. I modsætning hertil vedrører hovedkontiene 7, 8 og 9 det finansielle 
område. 
 
Hovedkonto 7 anvendes til registrering af renter, tilskud, udligning og skatter m.v., her-
under finansindtægter.  
 
Hovedkonto 8 anvendes til registrering af de årlige forskydninger på kommunens finan-
sielle status.  
 
Hovedkonto 9 viser beholdningerne på kommunens finansielle status. Aktiverne frem-
går af funktionerne 9.22.01-9.42.44 og 9.58.80-9.68.87. Forpligtelserne fremgår af funk-
tionerne 9.45.45-9.55.79 og 9.72.90. Forskellen mellem aktiver og forpligtelser fremgår 
af hovedfunktionen ”Egenkapital” (funktionerne 9.75.91- 9.75.99).  
 
I forbindelse med regnskabsafslutningen foretages visse op- og nedskrivninger af sta-
tusposterne under hovedkonto 9 med modpost på balancekonto. Som eksempel kan 
nævnes regulering af obligationsbeholdninger efter kursen pr. 31. december. 
 
På hovedkonto 7, 8 og 9 er så vidt muligt anvendt en parallel hovedfunktions- og funkti-
onsopbygning. 
 
Funktionerne: 
 
7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
8.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
anvendes således til registrering af henholdsvis: 
 

• Renter af indskud i pengeinstitutter m.v. (7.22.05) 
• Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v. (8.22.05) 
• Beholdninger af indskud i pengeinstitutter m.v. (9.22.05) 

 
 
Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.  
 
 
Det bemærkes, at der - som en undtagelse fra hovedreglen vedrørende specifikationer 
til budgettet - for hovedkonto 7 gælder, at mindstekravet til specifikationsgraden er fast-
sat til hovedfunktionsniveau. 
 
På hovedkonto 7 anvendes kun hovedart 6 og 8, således at hovedart 6 anvendes i 
forbindelse med renteudgifter og kurstab og hovedart 8 i forbindelse med renteindtæg-
ter og kursgevinster. 
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RENTER AF LIKVIDE AKTIVER (22) 
7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
På denne funktion registreres renteindtægter af indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
Endvidere registreres her gebyrer knyttet til indskud i pengeinstitutter. Momsbelagte 
gebyrer i forbindelse med porteføljeforvaltning skal dog konteres på funktion 6.45.51. 
 
Registreringen sker på tidspunktet for tilskrivning af renter. Renter, der tilskrives senest 
31. december, henføres til gammelt regnskabsår. 
 
7.22.07 Investerings- og placeringsforeninger 
På denne funktion registres udbytte fra andele i investerings- og placeringsforeninger.   
 
7.22.08 Realkreditobligationer 
7.22.09 Kommunekreditsobligationer 
7.22.10 Statsobligationer m.v. 
7.22.11 Likvide aktiver udstedt i udlandet 
 
På disse funktioner registreres renteindtægter af de pågældende værdipapirer. 
 
Registreringen sker ved betalingen. Ved køb eller anden erhvervelse af obligationer 
mellem to terminer registreres eventuel betalt rente som negativ indtægtsrente ved 
erhvervelsen. 
 
Funktion 7.22.10 omfatter såvel statsobligationer som statsgældsbeviser, statslån med 
variabel rente og skatkammerbeviser. 
 
Funktion 7.22.11 omfatter forrentning af obligationer, som handles på et reguleret mar-
ked, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler. 
Alene renter fra likvide aktiver udstedt i udlandet skal registres på funktionen.    
 
 
RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28) 
7.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
 
7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 
 
7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med over-

enskomst 
 
7.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 
 
På disse funktioner registreres renteindtægter af de pågældende tilgodehavender. På 
funktion 7.28.15 registreres bl.a. renteudgifter og -indtægter vedrørende afregningen af 
de kommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter som følge af ændringer i skattean-
sættelserne, bevillingsmæssige eftergivelser m.v. 
 
Registreringen sker ved regningsudsendelse eller ved betaling, afhængig af forholdene 
for de forskellige rentebærende fordringer - for funktion 7.28.18 dog senest i forbindelse 
med registreringen af regnskabet for den selvejende institution. 
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Forrentning af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhederne registreres ikke på funkti-
on 7.28.15, men på funktionerne 7.35.29-7.35.35. 
 
RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32) 
7.32.20 Pantebreve 
 
7.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
 
7.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 
 
7.32.23 Udlån til beboerindskud 
 
7.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
 
7.32.26 Ikke-likvide obligationer 
 
7.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
 
På disse funktioner registreres kommunens renteindtægter af de pågældende langfri-
stede tilgodehavender, herunder aktieudbytte m.v. 
 
Registreringen sker på terminsdato, hvad enten betaling skal ske kontant, eller renten 
skal tilskrives hovedstolen (resttilgodehavendet). 
 
På funktion 7.32.23 registreres kommunens andel af indeksregulering af bebo-
erindskud. Statens andel registreres på funktion 8.51.52. Det bemærkes, at rente-
udgifter til pengeinstitut for ikke opfyldte lån til boligindskud, som kommunen måtte 
have afgivet garantiforpligtelse for, debiteres funktion 8.32.23. 
 
Renter, der tilskrives henstandsbeløb vedrørende ejendomsskat m.v., indtægtsføres på 
funktion 7.32.25 ved tilskrivningen og modposteres på funktion 8.32.25. På funktion 
7.32.25 konteres endvidere renteindtægter vedrørende henstand med frigørelsesafgift 
samt forsikringsselskabers bonusfonde.  
 
Renteindtægter for deponerede beløb for lån m.v. kan - for at undgå arbitrære fordelin-
ger - indtægtsføres på de respektive funktioner i stedet for på funktion 7.32.27. 
 
Såfremt kommunen yder tilskud til institutionen m.v. til betaling af renter af et af kom-
munen ydet lån, er dette at betragte som rentefritagelse. Det betyder, at der ikke sker 
registrering af tilskud og renteindtægt. 
 
RENTER AF UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OG 
MELLEMVÆRENDE MED SELSKABSGJORTE FORSYNINGSVIRKSOM-
HEDER (35) 
7.35.29 Klimainvesteringer 
7.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 
7.35.31 Gasforsyning 
7.35.32 El-forsyning 
7.35.33 Varmeforsyning 
7.35.34 Vandforsyning 
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7.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 
 
På disse funktioner registreres kommunens renteindtægter og -udgifter af udlæg vedrø-
rende forsyningsvirksomheder. 
 
Registreringen sker senest ved regnskabsafslutningen, og modposteringen foregår på 
hovedkonto 1. 
 
For funktion 7.35.29 gælder dog, at der alene kan registreres renteudgifter, såfremt 
kommunen har lånefinansieret spildevandsselskabets andel af klimainvesteringerne. 
Ved kontantfinansiering kan der ikke opkræves renteomkostninger fra selskabet. 
 
På funktion 7.35.35 registreres bl.a. renteindtægter og -udgifter vedrørende udlæg for 
renovation og fællesantenneanlæg. Der er autoriseret grupperinger 001-007 til registre-
ring af renteindtægter og -udgifter vedrørende de renovationsområder, hvor kommunal-
bestyrelsen skal foretage gebyrfinansiering efter hvile-i-sig-selv-princippet: 
 

001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – or-
ganisk affald fra husholdninger og restaffald 

  002 Ordninger for storskrald og haveaffald 
003 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og 

plastemballageaffald 
  004 Ordninger for farligt affald 
  005 Genbrugsstationer 
  006 Øvrige ordninger 
  007 Generel administration (kun husholdninger) 
 
 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 
7.50.50 Kassekreditter og byggelån 
Registrering af renteudgifter og provision sker ved tilskrivning af renter i pen-
geinstituttet. Renter, der tilskrives senest 31. december, henføres til gammelt regn-
skabsår. 
 
På funktionen registreres renten (kurstab) af certifikater og REPO-forretninger. 
 
 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 
7.51.52 Anden gæld 
Registrering af renteudgifter sker ved betaling. 
 
 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 
7.52.54 Andre kommuner og regioner 
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende rentegruppering: 
  001 Tilbagebetaling af grundskyld 
 
7.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
7.52.59 Mellemregningskonto 
7.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 
 
På disse funktioner registreres renteudgifter vedrørende de pågældende gældsposter.
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På funktion 7.52.56 registreres bl.a. renter af kontante deposita og af mellemregning
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med legater m.v. 
 
Registreringen sker på forfaldstidspunkt eller ved betaling, afhængig af forholdene for 
de enkelte forpligtelser; for funktion 7.52.61 dog senest i forbindelse med registrering af 
regnskabet for den selvejende institution. 
 
Renteudgifter vedr. tilbagebetalinger af grundskyld registreres på gruppering 001 under 
funktion 7.52.56. 
 
RENTER AF LANGFRISTET GÆLD (55) 
7.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
 
7.55.64 Stat og hypotekbank 
 
7.55.65 Andre kommuner og regioner 
 
7.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
 
7.55.67 Andre forsikringsselskaber 
 
7.55.68 Realkredit 
 
Der er autoriseret følgende rentegrupperinger på funktionen: 
 
 001 Kommunale ældreboliger 
 
 002 Færgeinvesteringer m.v. 
 
 003 Klimainvesteringer 
 
7.55.70 Kommunekredit 
 
Der er autoriseret følgende rentegrupperinger på funktionen: 
 
 001 Kommunale ældreboliger 
 
 002 Færgeinvesteringer m.v. 
 
 003 Klimainvesteringer 
 
7.55.71 Pengeinstitutter 
 
Der er autoriseret følgende rentegrupperinger på funktionen: 
 
 001 Kommunale ældreboliger 
 
 002 Færgeinvesteringer m.v. 
 
 003 Klimainvesteringer 
 
7.55.73  Lønmodtagernes Feriemidler 
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Her registreres udgifter i forbindelse med betaling af indekseringen af optjente 
feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. 
 
7.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
Der er autoriseret følgende rentegrupperinger på funktionen: 
 
 001 Kommunale ældreboliger 
 
 002 Færgeinvesteringer m.v. 
 
 003 Klimainvesteringer 
 
7.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
 
Der er autoriseret følgende rentegrupperinger på funktionen: 
 
 001 Kommunale ældreboliger 
 
 002 Færgeinvesteringer m.v. 
 
 003 Klimainvesteringer 
 
7.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
 
På disse funktioner registreres kommunens renteudgifter vedrørende langfristet gæld, 
herunder administrationsbidrag og andel af reservefonde. 
 
Registreringen sker på terminsdato, hvad enten betaling sker samtidig, eller renten 
hensættes til betaling over en restancekonto. Foretages opkøb af obligationer, udstedt 
af kommunen selv, før forfaldsdato med henblik på amortisation, registreres renteudgif-
ten ved opkøbet. Modtagelse af renter i forbindelse med lånoptagelse mellem to rente-
terminer anses for negative udgiftsrenter. På funktion 7.55.68 – 7.55.76 er autoriseret 
grupperingerne 001 Ældreboliger og 002 Færgeinvesteringer m.v. 
 
Der er autoriseret følgende rentegrupperinger på funktionen: 
 
 001 Kommunale ældreboliger 
 
 002 Færgeinvesteringer m.v. 
 
 003 Klimainvesteringer 
 
KURSTAB OG KURSGEVINSTER M.V. (58) 
Under denne hovedfunktion registreres kurstab, kursgevinster og indtægter fra garanti-
provision. 
 
En eventuel forskel mellem det hjemtagne og det nominelle lånebeløb i forbindelse med 
indekslån skal ikke registreres som kurstab/kursgevinst under funktionerne 7.58.77 og 
7.58.78, idet det samlede hjemtagne lånebeløb registreres på den relevante funktion på 
hovedkonto 8. 
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7.58.77 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse 
Funktion 7.58.77 anvendes kun i regnskabet, idet forventede lånoptagelser i budgettet 
og budgetoverslagene opføres til kursværdi. 
 
Som kurstab anses forskellen mellem nominelle størrelse og det hjemtagne provenu 
efter fradrag af omkostninger, herunder reserve fondsindskud, provision, kurtage, ad-
vokat- og bankiersalær, kommissioner, børsafgifter og oversættelsesudgifter. 
 
Registreringen af kurstab sker på datoen for hjemtagelse af lånet, hvad enten dette 
sker kontant eller i obligationer. 
 
Registreringen foretages under dranst 4 på følgende udtømmende, autoriserede grup-
peringer: 
 
  001 Kommunernes Pensionsforsikring 
 
  002 Andre forsikringsselskaber  
 
  003 Realkredit 
 
  005 Kommunekredit 
 
  006 Offentligt emitterede obligationer i indland 
 
  007 Offentligt emitterede obligationer i udland 
 
  008 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
 
  009 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
 
  010 Selvejende institutioner 
 
7.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 
Registreringen sker som udgangspunkt på tidspunktet for afhændelsen og beregnes 
som forskellen mellem bogført værdi og afhændelsesværdi efter fradrag af handelsom-
kostninger, dvs. kurtage, gebyrer m.v. 
 
Registreringen foretages under dranst 4 på følgende udtømmende, autoriserede grup-
peringer: 
 
  001 Realkreditobligationer 
 
  002 Kommunekreditsobligationer 
 
  003 Statsobligationer m.v.  
 
  004 Likvide aktiver udstedt i udlandet 
 
  005 Investerings- og placeringsforeninger 
 
  006 Pantebreve  
 
  007 Aktier og andelsbeviser 
 
  008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, 

m.v.
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  010 Tilbagebetalte reservefondsandele 
 
Efter etableringen af Værdipapircentralen kan kursværdien af de enkelte udtrukne obli-
gationer ikke konstateres. Dette indebærer, at en kommune ikke kan skelne mellem, 
om en udtrukket eller afhændet obligation er erhvervet før 1. januar eller i det indevæ-
rende regnskabsår. 

Kursgevinsten ved udtrækning eller afhændelse af obligationer inden for en serie, hvor 
kommunen pr. 31. december havde en beholdning og senere har erhvervet yderligere 
obligationer, skal derfor beregnes i forhold til et vejet gennemsnit af værdien pr. 31. 
december og værdien af senere erhvervede obligationer inden for den pågældende 
serie. 
 
Det bemærkes, at kommuner, der ønsker at registrere kursgevinsten/-tabet i forhold til 
den oprindelige købskurs fremfor den regulerede kursværdi pr. 31. december, har mu-
lighed for at anvende følgende fremgangsmåde: Ved afhændelse eller udtrækning af 
obligationer registreres forskellen mellem købsværdi (købskurs) og salgsvær-
di/udtrækningsværdi som kursgevinst eller kurstab på funktion 7.58.78, og samtidig 
tilbageføres forskellen mellem købskurs og kursværdi pr. foregående års 31. december 
som en op- eller nedskrivning over status på hovedkonto 9 med modpost på balance-
konto 9.75.99. 
 
Samme regler gør sig gældende ved realiserede tab og gevinster i forbindelse med 
afhændelse af swaps. 
 
Jf. det i afsnit 7.0 omtalte kontinuitetsprincip, hvorefter der af hensyn til vurdering af det 
kommunale regnskab ikke bør gennemføres hyppige ændringer i registreringen, vil det 
være hensigtsmæssigt, at kommunen beslutter at lægge sig fast på den ene af de be-
skrevne registreringsmåder. 
 
7.58.79 Garantiprovision 
Funktionen anvendes til registrering af indtægter i forbindelse med opkrævning af pro-
vision for afgivelse af kommunale garantistillelser. 
 
 
TILSKUD OG UDLIGNING (62) 
Denne hovedfunktion omfatter de generelle og særlige tilskud samt de generelle og 
sektorspecifikke udligningsordninger. 
 
Tilsvar til de enkelte udligningsordninger registreres ved anvendelse af hovedart 6, 
mens tilskud registreres ved anvendelse af hovedart 8. Registreringen foretages under 
dranst 7. 
 
7.62.80 Udligning og generelle tilskud 
På denne funktion registreres dels tilskud og bidrag vedrørende kommunal udligning af 
beskatningsgrundlag og udgiftsbehov og dels det generelle statstilskud.. 
 
Registreringen foretages på følgende udtømmende, autoriserede grupperinger: 
 
  001 Kommunal udligning 
 
  002 Statstilskud til kommuner 
 
  007 Efterreguleringer 
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  010 Udligning af selskabsskat 
 
  011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme 
 
På gruppering 001 registreres kommunens tilskud eller bidrag til kommunal udligning.  
 
På gruppering 002 registreres det generelle statstilskud, som udbetales til kommuner i 
henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. 

På gruppering 007 registreres udgifter og indtægter vedrørende såvel midtvejs-
reguleringer som endelige efterreguleringer, herunder også efterreguleringer vedrøren-
de den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. 
 
7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 
På denne funktion registreres bidrag og tilskud i forbindelse med tilskuds- og udlig-
ningsordningerne vedrørende udlændinge. Registreringen foretages på en række auto-
riserede grupperinger, som er gennemgået nedenfor:  
 
  001 Udligning vedrørende udlændinge 

Her registreres bidrag og tilskud til kommunernes merudgiftsbehov ved-
rørende indvandrere og flygtninge , jf. § 22 i lov om kommunal udligning 
og generelle tilskud til kommuner. 

 
  005 Efterreguleringer 
 
7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne  
 
På denne funktion registreres kommunernes bidrag til regionerne.  Jf. § 2 i Lov om re-
gionernes finansiering består kommunernes bidrag til finansiering af de regionale udvik-
lingsopgaver af et udviklingsbidrag, der registreres på følgende autoriserede gruppe-
ring:   
  002 Kommunalt udviklingsbidrag 
 
7.62.86 Særlige tilskud 
På denne funktion registreres bidrag og tilskud vedrørende de særlige tilskuds- og ud-
ligningsordninger. 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger.  
 
  001 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner 

Her registreres tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner efter § 16 
i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

 
  002 Tilskud til Furesø Kommune 

Her registreres bidrag og tilskud vedrørende tilskud til Furesø Kommu-
ne, jf. § 17g i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kom-
muner. 

 
  004 Tilskud til »ø-kommuner« 

Her registreres tilskud til kommuner på øer, der består af én kommune, 
jf. § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.  
 
Endvidere registreres tilskud til kommuner med mindre øer, jf. § 20 i lov 
om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 
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Dog skal tilskud fra staten til lavere færgetakster for godstransport til og 
fra øerne, jf. § 21 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til 
kommuner samt tilskud til nedsættelse af færgetakster til passagerer og 
biler mv. til og fra øer, jf. § 21 a i samme lov indtægtsføres på funktion 
2.32.33 Færgedrift. 

 
  005 Tilskud til Bornholms Kommune vedr. udviklingsopgaver 

Her registreres den af del af statens tilskud til Region Hovedstadsen, 
som udbetales til Bornholms Kommune til finansiering af de udviklings-
opgaver, som er henlagt til Bornholms Kommune, jf. § 7 i lov om regio-
nernes finansiering.  

  009 Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige  
Her registreres tilskud og bidrag vedr. særlig tilskudsordning for forsik-
rede ledige, jf. § 23 b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud 
til kommuner. 
 

  010 Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2020  

  013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 

    Her registreres tilskud til en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud. 

  014  Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 
 Her registreres tilskud til et generelt løft af ældreplejen, jf. § 18 i lov om 
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

 
   015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 
    Her registreres tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. 

  019 Finansieringstilskud 

 Her registreres tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet, jf. § 17 c i 
lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 
  

  021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser 

Her registreres det individuelle tilskud vedr. skattenedsættelser, jf. § 17 
e i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

 

  022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår 
   På grupperingen registreres tilskud til kommuner med vanskelige vilkår, 

jf. § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 

  023 Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistik-
ken 

 Her registreres tilskud fra kompensationsordningen vedr. revision af 
uddannelsesstatistikken, jf. § 17 f i lov om kommunal udligning og ge-
nerelle tilskud til kommuner. 

   

 025 Tilskud til værdig ældrepleje 
   Her registreres tilskud til værdig ældrepleje. 
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 026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed 
    Her registreres tilskud til bekæmpelse af ensomhed 
 027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner 

Her registreres tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, jf. § 17 a i lov 
om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

 

 028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner 

Her registreres tilskud og bidrag vedr. udsatte hovedstadskommuner, jf. 
§ 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

 

 029 Tilskud til grænsenære kommuner 

Her registreres tilskud til grænsenære kommuner, jf. § 16 a i lov om 
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 
 

 030 Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder 

 Her registreres tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder, jf. § 
16 b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

 
 031  Overgangsordning vedr. udligningsreform 

Her registreres tilskud samt tilbageført bidrag vedr. overgangsordnin-
gen, jf. § 17 d i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til 
kommuner. 
 

 032 Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden 
Her registreres tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden, jf. § 
23 b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

 
REFUSION AF KØBSMOMS (65) 
7.65.87 Refusion af købsmoms 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende refusion af moms, jf. 
afsnit 2.6.2. 
 
Registreringen foretages under dranst 7, hovedart 6, på efterfølgende udtømmende, 
autoriserede grupperinger Til de enkelte grupperinger skal knyttes følgende bemærk-
ninger. 
 
Gruppering 002 Refusion af købsmoms og gruppering 003 Udgifter til købsmoms bud-
getlægges med lige store beløb. 
 
Det bemærkes, at da refusionsindtægterne på gruppering 002 registreres som »negati-
ve udgifter«, vil gruppering 002 og gruppering 003 for ét bestemt regnskabsår opveje 
hinanden. 
 
Indholdet af grupperingerne 02 og 03 bestemmes af udgifterne på hovedkonto 0-6, idet 
refusionsberettiget købsmoms skal opføres på gruppering 003 - og ikke på de enkelte 
funktioner under hovedkonto 0-6. 
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På gruppering 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms budgetteres og regnskabs-
føres tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksom-
hed (huslejeindtægter), købsmoms af anlægsudgifter ved salg af anlæg inden for 5 år 
samt tilbagebetaling af 17½ % af tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner mv. 
og EU-anlægstilskud, jf. afsnit 2.6.2. Endvidere regnskabføres korrektioner på grund af 
fejl i tidligere års momsrefusion på grupperingen. 
 
Vedrørende regnskabsføringen i supplementsperioden gælder følgende: 
 
Købsmomsrefusion opgjort på grundlag af supplementsregnskabet skal - i det omfang 
refusionen først udbetales efter supplementsperiodens afslutning - restanceføres i 
regnskabet for foregående regnskabsår. 
 
SKATTER (68) 
7.68.90 Kommunal indkomstskat 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter i forbindelse med kommunal ind-
komstskat. Registreringen sker under dranst 7 på udtømmende, autoriserede gruppe-
ringer. 
 
  001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 
  002 Afregning af forskelsbeløb 
  006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 
  010 Afregning af indkomstskatter med andre kommuner 
  015 Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat  

På gruppering 001 registreres den budgetterede udskrivning af kommunal indkomstskat 
af selvangivne indkomster, som udbetales af Skatteministeriet i form af 1/12-rater i lø-
bet af regnskabsåret. Det gælder både for kommuner, som har valgt at selvbudgettere 
udskrivningsgrundlaget og for kommuner, som har valgt at lægge et statsgaranteret 
udskrivningsgrundlag til grund for skatteudskrivningen.  
 
På gruppering 002 budgetteres og regnskabsføres for lidt eller for meget modtaget 
forskudsbeløb af indkomstskat, som afregnes tre år efter kalenderåret.  
 
På gruppering 006 registreres afregning med staten som følge af det skrå skatteloft. 
 
7.68.92 Selskabsskat 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende skat af aktieselskaber 
m.v. efter selskabsskatteloven og af fonde efter fondsbeskatningsloven. Registreringen 
foretages under dranst 7 på følgende autoriserede gruppering: 
 

 001 Afregning af selskabsskat m.v. 
Her registreres den kommunale andel af selskabsskatter m.v. af sel-
skaber, der er hjemmehørende i kommunen samt beløb til vi-
derefordeling til andre kommuner.  

 
7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat pålignet 
visse indkomster. Registreringen foretages under dranst 7 på følgende autoriserede 
grupperinger: 
 
  002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven 
 
  004 Kommunens andel af skat af dødsboer 
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  005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven 
 
7.68.94 Grundskyld 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende grundskyld. 
Grundskyld registreres under dranst 7. Der er autoriseret følgende grupperinger: 
 

001   Grundskyld 
004  Indtægt fra den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysnin-

gen af beskatningsgrundlaget for grundskylden 
 
Tilbagebetalinger af grundskyld registreres på gruppering 001 med anvendelse af 
dranst 7 og hovedart 6 Finansudgifter. Renteudgifter vedr. tilbagebetalingerne registre-
res på gruppering 001 under funktion 7.52.56. Ved registrering på gruppering 004 skal 
art 8.6 anvendes. 
 
7.68.95 Anden skat på fast ejendom 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat på fast 
ejendom. Registreringen foretages under dranst 7 på følgende autoriserede grupperin-
ger: 
   
  001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme 
  003 Dækningsafgift af forretningsejendommes grundværdi 
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7.68.96 Øvrige skatter og afgifter 
På denne funktion registreres efter ligningsloven samt øvrige skatter og afgifter. Der er 
autoriseret følgende grupperinger under dranst 7: 
 
  004 Efterbetaling og bøder 
 
  005 Frigørelsesafgift 
 
Gruppering 005 anvendes til registrering af kommunens andel af pålignede fri-
gørelsesafgifter. Rente af kommunens andel af henstandsbeløb registreres på funktion 
7.32.25. 
 
Statens andel af de indbetalte beløb registreres på funktion 7.51.52, hvorfra afregning 
kan ske til staten. 
 
Ved ydet henstand debiteres funktion 7.32.25 for det samlede beløb, mens statens 
andel krediteres funktion 7.51.52, og kommunens andel krediteres funktion 7.68.96. 
 
Ved indbetaling af henstandsbeløb krediteres funktion 7.32.25. Herefter kan statens 
andel afregnes, jf. funktion 7.51.52. 
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6.1 Bevillingstyper 
 
Der sondres i de kommunale bevillingsregler mellem tre typer af bevillinger, nemlig 

• Driftsbevillinger 
• Anlægsbevillinger 
• Tillægsbevillinger 

 
Driftsbevillinger 
Driftsbevillinger er ét-årige og gives til driftsudgifter og -indtægter samt statsrefusioner 
under hovedkontiene 0-6. Det vil sige til de poster, som i den autoriserede kontoplan er 
tildelt »dranstværdierne« 1 og 2. 
 
Reglerne vedrørende afgivelse af driftsbevillinger gælder endvidere for: 
 

• Renteudgifter og -indtægter på hovedkonto 7 - funktionerne 7.22.05-7.55.76 og 
7.58.59 

• Afdrag på udlån - kreditsiden vedrørende funktionerne 8.32.20-8.32.27 
• Afdrag på optagne lån - debetsiden vedrørende funktionerne 8.55.63-8.55.78 
• Tilskud og udligning samt refusion af købsmoms - funktionerne 7.62.80-7.65.87  
• Skatter - funktionerne 7.68.90-7.68.96 

 
Driftsbevillinger afgives i forbindelse med budgetvedtagelsen og skal fremgå af den til 
budgettet knyttede bevillingsoversigt. I bemærkningerne til budgettet kan der endvidere 
være fastsat vilkår for bevillingernes udnyttelse. 
 
Driftsbevillinger må ikke overskrides, forinden der er indhentet en tillægsbevilling. Det 
følger bl.a. heraf, at tillægsbevillinger til driftsbevillinger ikke kan afgives efter udløbet af 
det regnskabsår, de vedrører. 
 
Anlægsbevillinger 
Anlægsbevillinger kan være ét- eller flerårige og gives til anlægsudgifter og -indtægter 
under hovedkontiene 0-6. Det vil sige de poster, som i den autoriserede kontoplan er 
tildelt »dranstværdien« 3. 
 
Reglerne vedrørende afgivelse af anlægsbevillinger gælder endvidere for: 
 

• Udlån - debetsiden vedrørende funktionerne 8.32.20-8.32.27 
• Lånoptagelse - kreditsiden vedrørende funktionerne 8.55.63-8.55.78 

 
Anlægsbevillinger kan afgives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Afgivelsen kan så-
ledes - men behøver ikke - finde sted i forbindelse med budgetvedtagelsen. 
 
Det er imidlertid en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er 
afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og 
indtægter. Det er med andre ord en betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at 
der både foreligger en anlægsbevilling og på budgettet er afsat det nødvendige rådig-
hedsbeløb. 
 
Anlægsbevillingen til et anlægsarbejde knyttes til de beløbsmæssige og materielle for-
udsætninger, som kommunalbestyrelsen tager stilling til i forbindelse med vurderingen 
og behandlingen af det samlede anlægsarbejde. En anlægsbevilling knytter sig altså til 
det samlede anlægsarbejde, hvad enten dette påregnes at strække sig over ét eller fle-
re år. Anlægsbevillingen angives i det på bevillingstidspunktet gældende pris- og lønni-
veau, uanset om arbejdet forventes at strække sig over en flerårig periode. 
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Selv om en anlægsbevilling er flerårig kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes 
udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det i budgettet for regnskabsåret 
opførte rådighedsbeløb. 
 
Rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder skal fremgå af den til budgettet knyttede 
bevillingsoversigt. I bemærkningerne til budgettet kan der være fastsat vilkår for rådig-
hedsbeløbenes udnyttelse. 
 
Sondringen mellem drifts- og anlægsbevillinger 
Sondringen mellem drifts- og anlægsudgifter kan i nogle tilfælde give anledning til tvivl. 
Der kan i disse situationer opstå tvivl om, hvilken bevillingsprocedure der skal iværksæt-
tes for den pågældende foranstaltning. 
 
Der henvises herom til de generelle retningslinjer vedrørende drifts- henholdsvis an-
lægsudgifter, som er anført i kapitel 2, afsnit 2.2. 
 
Tillægsbevillinger 
Kommunalbestyrelsen har mulighed for i årets løb at meddele tillægsbevillinger til såvel 
drifts- som anlægsbevillinger samt rådighedsbeløb. 
 
Det fremgår af den kommunale styrelseslovs § 40, at enhver tillægsbevilling vedrørende 
driftsbevillinger eller rådighedsbeløb skal rumme en angivelse af, hvorledes den bevil-
gede udgift skal finansieres. 
 
Endvidere er det fastsat, at der ikke må iværksættes foranstaltninger, som medfører 
udgifter og/eller indtægter for kommunen, før kommunalbestyrelsen har meddelt bevil-
ling. Denne bestemmelse indebærer samtidig, at overskridelse af en drifts- eller an-
lægsbevilling eller af det i budgettet opførte rådighedsbeløb kræver en forudgående til-
lægsbevilling fra kommunalbestyrelsens side. 
 
Der kan dog i to henseender være tale om afvigelser fra denne hovedregel: 
For det første kan lovbundne foranstaltninger om nødvendigt iværksættes uden forud-
gående bevilling, men bevilling skal da indhentes snarest muligt. Denne mulighed er 
direkte nævnt i loven og har til hensigt at sikre, at en af folketinget vedtaget lov eller ud-
stedelse af bekendtgørelse i medfør af lov - f.eks. om en takstændring vedrørende en 
social ydelse - kan sættes i kraft straks og altså ikke behøver afvente kommunalbesty-
relsens bevilling. 
 
For det andet vil det ikke blive betragtet som stridende mod loven, såfremt der sker en 
bevillingsoverskridelse i tilfælde, hvor det bevilgede beløb er eller må anses for kalkula-
torisk. Det vil sige, at det ikke er muligt at angive udgifternes eller indtægternes størrel-
se mere nøjagtigt, fordi disse vil afhænge af mere eller mindre uvisse fremtidige begi-
venheder. 
 
Der vil her typisk være tale om ydelser, som kommunen har pligt til at yde efter lovgiv-
ningen. Som eksempel på et kalkulatorisk beløb kan således nævnes udgifterne til of-
fentlig sygesikring. Bevillingen hertil vil væsentligst hvile på forudsætninger om bl.a. ho-
norar pr. patientkontakt, mens antallet af patientkontakter og dermed den samlede ud-
gift kun kan ansættes skønsmæssigt. I et sådant tilfælde vil honorarer fortsat kunne ud-
betales, selv om antallet. af patienter overstiger det forventede, og bevillingen dermed 
overskrides. 
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Det bør af budgetbemærkningerne til de pågældende poster fremgå, at der er tale om 
en kalkulatorisk udgift eller indtægt. Det vil endvidere være i overensstemmelse med 
god administrativ praksis, at kommunalbestyrelsen forelægges en tillægsbevillingsans-
øgning, såfremt et i budgettet opført beløb vedrørende en kalkulatorisk post ikke vil 
kunne overholdes. 
 
Kommunalbestyrelsen har efter styrelseslovens § 40 mulighed for at bemyndige øko-
nomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller an-
lægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. 
 
Bemyndigelsen vil alene kunne omfatte omdisponeringer mellem meddelte drifts- og 
anlægsbevillinger, det vil sige hovedkonto 0-6. Det er endvidere forudsat, at økonomi-
udvalgets beslutning om omdisponering af midlerne træffes efter forudgående forhand-
ling med de berørte udvalg. 
 
I øvrigt må det i kommunalbestyrelsens bemyndigelse til økonomiudvalget klart være 
angivet, hvad bemyndigelsen omfatter, herunder hvorvidt bemyndigelsen er begrænset, 
f.eks. til bestemte beløbsstørrelser, udvalgsområder eller bevillingsområder, eller såle-
des, at overførsel af beløb fra ét udvalgs bevilling til et andet udvalgs bevilling kræver 
samtykke fra begge udvalg. 
 
Budgetposter uden bevillingsmæssig funktion 
Budgettet omfatter en række poster, hvortil der ikke er knyttet en bevillingsmæssig funk-
tion, og hvor der altså ikke skal ske en bevillingsmæssig stillingtagen fra kommunalbe-
styrelsens side. 
 
Det drejer sig om en række kapitalposter samt rådighedsbeløb vedrørende anlægsar-
bejder. Disse poster indgår i budgettet med henblik på opfyldelsen af den finansielle 
funktion, dvs. for at budgettet kan danne grundlag for kommunalbestyrelsens vurdering 
og stillingtagen til, hvorledes den samlede kommunale aktivitet skal finansieres. 
 
Der er tale om følgende kapitalposter: 

• Kurstab og kursgevinster - funktionerne 7.58.77-7.58.78 
• Forskydninger i likvide aktiver og kortfristede tilgodehavender - funktionerne 

8.22.01-8.28.19 
• Forskydninger i aktiver og passiver vedrørende andre - funktionerne 

8.38.36-8.48.49 
• Forskydninger i kortfristet gæld - funktioner 8.50.50-8.52.62 

 
Herudover drejer det sig om følgende frivillige funktioner, der alene anvendes i det om-
kostningsbaserede regnskab, og som derfor heller ikke har en finansiel funktion: 
 

• Forskydning i gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (funktion 8.55.79) 
• Forskydning i beholdningen af materielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver 

(funktionerne 8.58.80-8.68.87) 
• Forskydning i hensatte pensionsforpligtelser (funktion 8.72.90) 
• Forskydning i egenkapital (funktionerne 8.75.91-8.75.94) 

 
Beløb vedrørende de finansielle poster og de frivillige omkostningsbaserede poster skal 
således ikke optages i bevillingsoversigten til budgettet. 
 
De i budgettet opførte rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder angiver den øvre 
grænse for størrelsen af de udgifter, der inden for budgetåret må afholdes af de pågæl-
dende anlægsbevillinger. 
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Overskridelse af rådighedsbeløb kræver således en tillægsbevilling i form af tillæg til 
rådighedsbeløb. Tillægsbevillingen skal indeholde en angivelse af, hvorledes denne skal 
finansieres. 
 
Tillæg til rådighedsbeløb skal gives forud for en eventuel overskridelse. Det følger bl.a. 
heraf, at tillæg til rådighedsbeløb ikke kan afgives efter udløbet af det regnskabsår, de 
vedrører. 
 
Rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder skal opføres i bevillingsoversigten til bud-
gettet. 
 


	OS 57
	Til alle kommuner

	Ændringer til regnskab 2022
	2.3
	3.4
	3.7
	RENTER AF LIKVIDE AKTIVER (22)
	RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28)
	RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32)
	RENTER AF UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OG MEL- LEMVÆRENDE MED SELSKABSGJORTE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (35)
	RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50)
	RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51)
	RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52)
	RENTER AF LANGFRISTET GÆLD (55)
	KURSTAB OG KURSGEVINSTER M.V. (58)
	TILSKUD OG UDLIGNING (62)
	REFUSION AF KØBSMOMS (65)
	SKATTER (68)

	4.4
	4.7
	Ændringer til budget 2023
	2.3
	3.0
	3.4
	3.5.1
	3.5.5
	3.7
	RENTER AF LIKVIDE AKTIVER (22)
	RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28)
	RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32)
	RENTER AF UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OG MEL- LEMVÆRENDE MED SELSKABSGJORTE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (35)
	RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50)
	RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51)
	RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52)
	RENTER AF LANGFRISTET GÆLD (55)
	KURSTAB OG KURSGEVINSTER M.V. (58)
	TILSKUD OG UDLIGNING (62)
	REFUSION AF KØBSMOMS (65)
	SKATTER (68)

	4.0
	4.4
	4.5.1
	4.5.5
	4.7
	6.1

