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Hovedkonto 3 Undervisning og kultur 
 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskole- og gymnasie-
området m.v. samt fritidsundervisning og kulturelle formål: folkebiblioteker, 
museer m.v. 
 
FOLKESKOLEN 
På denne hovedfunktion registreres indtægter og udgifter vedrørende kommu-
nale folkeskoler og de hertil knyttede aktiviteter, såsom skolebiblioteker, skole-
fritidsordninger m.v. 
 
Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktionerne 3.01 Folkesko-
ler og 3.05 Skolefritidsordninger. 
 
Administrationsudgifter vedrørende kommunens centrale skoleforvaltning, 
herunder skoledirektør, registreres ikke på hovedkonto 3, men på hovedkonto 
6. Udgifter vedrørende den administration, der finder sted på de enkelte skoler 
m.v., registreres derimod på omkostningssted på funktion 3.01. Har kommunen 
en ledende skoleinspektør, der varetager inspektøropgaver på en skole, registre-
res udgifterne hertil på omkostningssted funktion under 3.01. 

Med hensyn til skolebestyrelser gælder, at de udgifter, som kommunalbestyrel-
sen træffer beslutning om, dvs. udgifter vedrørende valg, vederlag og møde-
diæter, registreres på funktion 6.42. Udgifter i forbindelse med varetagelsen af 
skolebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den 
enkelte skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om, regi-
streres på omkostningssted på funktion 3.01. 

Udgifter og indtægter vedrørende skolebiblioteker registreres på funktion 3.01, 
gruppering 07 Skolebiblioteker. Registreringerne på gruppering 07 foretages på 
omkostningssted.  

 
3.01 Folkeskoler 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens 
folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervis-
ningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til 
udenomsarealer mv. 
 
Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende skolers tjenesteboli-
ger, specialundervisning, øvelsesskoler og skolekonsulenter, der har deres ho-
vedbeskæftigelse i folkeskolen. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig ind på, 
registreres ligeledes her.  
 
Udgifter til børneteatre registreres på funktion 3.62. 
 
Registrering på omkostningssted 
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.01. 
Således skal hver institution under funktion 3.01 tildeles et omkostningssted-
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nummer i intervallet 0101-9999. 
 
Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve undervisningen samt 
udgifter og indtægter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelsen er i 
regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted. 
 
Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med undervisningen 
kan nævnes udgifter til lønninger til undervisningspersonale (herunder 
vikarer), varer, materialer og udstyr, der benyttes som en integreret del af 
undervisningen (bøger, edb, øvrigt undervisningsmateriale og -apparatur, 
idrætsudstyr m.v.) samt elevaktiviteter (udflugter, lejrskoleophold m.v.).  
 
Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelse 
kan nævnes udgifter til inventar, (borde, stole, hårde hvidevarer m.v.), udstyr til 
legepladser, kantine, rengøring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, 
vand, varme samt udgifter til den administration, som foregår på skolen (her-
under løn til inspektør, sekretariat mv.). Derudover registreres på omkostnings-
sted udgifter til ledende skoleinspektører, der varetager inspektøropgaver på 
skolen samt udgifter i forbindelse med varetagelsen af skolebestyrelsens møde-
virksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte skolebestyrelse 
kompetence til at træffe nærmere beslutning om.  
 
Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse, sygedagpenge-
refusion og pensionsforsikringer vedrørende det på institutionerne ansatte per-
sonale på omkostningssted. 

Derimod indgår udgifter til lokaler i sig selv (dvs. husleje), udvendig bygnings-
vedligeholdelse, øvelsesskoler, udenomsarealer, skolekonsulenter, der ikke 
indgår i den faste timenormering, pædagogiske centraler, tjenestemandspensio-
ner, idrætsanlæg, sportspladser, svømmehaller og driften af lejrskoler ikke som 
en del af den autoriserede registrering på omkostningssted. Det bemærkes end-
videre, at mellemkommunale betalinger ikke skal fordeles på omkostningssted. 

Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på 
omkostningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100. 
 
Vedrørende kategoriseringen af udgifter på omkostningssted henholdsvis fæl-
leskonti henvises i øvrigt til beskrivelsen af vejledende kontoplan nedenfor. 
 
Der er på funktion 3.01 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger. Gruppe-
ring 07 er alene autoriseret for regnskabet. 
 
07 Skolebiblioteker 
   Her registreres udgifter og indtægter vedrørende skolebiblioteker. 
 
92 Deltagerbetaling  

  Her registreres deltagerbetaling i forbindelse med undervisning af ele-
ver i fritiden, voksnes deltagelse i undervisningen og deltagelse i kul-
turcenteraktiviteter
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Vejledende kontoplan 

For funktion 3.01 er udarbejdet nedenstående vejledende kontoplan. 
 
Det bemærkes, at på grupperingerne 22, 24, 32, 38, 42, 43, 46, 50 og 58 registreres 
de udgifter, der er omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted. 
 
Undervisning og administration på omkostningssted 
22 Undervisningspersonale 
  Lønninger til undervisningspersonale, herunder faste lærere, faste- og løse 

vikarer, konsulenter, børnehaveklasseledere, andet personale, efteruddan-
nelse, sygedagpengerefusion og pensionsforsikring. 

24 Skole- og afdelingsledere 
  Løn til skoleledere og afdelingsledere, herunder efteruddannelse, sygedag-

pengerefusion og pensionsforsikring 

46 Undervisningsmidler 
  Undervisningsmidler, herunder varer, materialer og udstyr der benyttes 

som en integreret del af undervisningen (bøger, IT, øvrige undervisnings-
materialer, apparatur, idrætsudstyr m.v.) 

50 Elevaktiviteter 
  Elevaktiviteter, herunder udflugter, elevråd, lejrskoler (udgifter til ophold – 

og ikke udgifter til egne lejerskoler). 

58 Administration, ekskl. Skole- og afdelingsledere 
  Lønninger til skolesekretærer, herunder efteruddannelse, sygedagpengere-

fusion og pensionsforsikring. Kontorholdsudgifter, annoncer og udgifter til 
skolebestyrelsens mødevirksomhed. 

Andre udgifter på omkostningssted 
32 Teknisk personale 
  Teknisk personale og pedeller 

38 Rengøring 
  Udgifter til rengøring, herunder lønninger og rengøringsmidler/maskiner. 

42 Inventar 
  Inventar, herunder borde, stole, legepladser og hårde hvidevarer. 

43 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 
  Indvendig vedligeholdelse, kantine, forsikringer, strøm, vand og varme. 

Andre udgifter uden for omkostningssted 
28 Bygninger og udenomsarealer 
  Udgifter til lokaler i sig selv (f.eks. leje), herunder udvendig vedligeholdel-

se samt vedligeholdelse af udenomsarealer. 

Kommuner, der benytter ovenstående vejledende kontoplan, vil i forbindelse med 
budget- og regnskabsindberetningerne blive bedt om at oplyse Indenrigsministeriet 
og Kommunernes Landsforening herom. 
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3.02 Serviceforanstaltninger 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende pædagogiske 
centraler, der ikke har direkte tilknytning til en bestemt skole. Det samme gæl-
der selvstændige idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære 
formål er skoleidræt. Hvis disse har tilknytning til en bestemt skole, sker regi-
streringen på konti for fælles formål funktion 3.01. For idrætsanlæg, sports-
pladser og svømmehaller, hvis primære formål ikke er skoleidræt, sker registre-
ringen på hovedkonto 0. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende driften af kommunens egne lejrskoler regi-
streres på funktion 3.02, hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse til 
omkostningssted på funktion 3.01. Hvor kommunen lejer sig ind på en lejrsko-
le, registreres udgifterne direkte på omkostningssted på funktion 3.01. 
 
3.03 Syge- og hjemmeundervisning 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjem-
meundervisning. 
 
3.04 Skolepsykolog 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog 
og skolepsykologens kontor samt skolepsykologiske fællesordninger. 
 
3.05 Skolefritidsordninger 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsord-
ninger efter folkeskoleloven. 
 
Såfremt lokaler og udenomsarealer anvendt af skolefritidsordninger er adskilt 
fra folkeskolens fysiske rammer, registreres udgifter hertil på funktion 3.05. 
Udgifter til lokaler og udenomsarealer, der benyttes af såvel skolefritidsordnin-
ger som folkeskoler, registreres derimod på funktion 3.01. 

Regler for registrering på omkostningssted for skolefritidsordninger 
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.05. 
Således skal hver institution under funktion 3.05 tildeles et omkostningssted-
nummer i intervallet 0101-9999. 

Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve pasningen samt ud-
gifter og indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasnings-
ydelse er i regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkostnings-
sted.  

Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med selve pasningen kan 
nævnes udgifter til lønninger til personale, der passer børnene (herunder vika-
rer), varer og materialer, der forbruges i forbindelse med pasningen af børnene 
(forplejning, legetøj m.v.) og aktiviteter med børnene (udflugter m.v.). 

Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pas-
ningsydelse kan nævnes udgifter til inventar (borde, stole, hårde hvidevarer 
m.v.), udstyr til legepladser, rengøring, løbende vedligeholdelse af lokaler, 
strøm, vand og varme. Derudover registreres udgifter i forbindelse med admini-
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stration på selve institutionen (dvs. den administration der varetages af det på 
institutionen ansatte personale) på omkostningssted. 

Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse, sygedagpenge-
refusion og pensionsforsikringer vedrørende det på institutionen ansatte perso-
nale på omkostningssted. 

Derimod indgår udgifter til lokaler i sig selv (dvs. husleje), udvendig bygnings-
vedligeholdelse og udenomsarealer ikke som en del af den autoriserede registre-
ring på omkostningssted. Det bemærkes, at udgifter til lokaler og udenomsarea-
ler, der benyttes af såvel skolefritidsordninger som folkeskoler, ikke registreres 
på funktion 3.05, men i stedet på fælleskonti på funktion 3.01. Det bemærkes 
endvidere, at mellemkommunale betalinger ikke skal fordeles på omkostnings-
sted. 

Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på 
omkostningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100. 

Vedrørende kategoriseringen af udgifter på omkostningssted henholdsvis fæl-
leskonti henvises i øvrigt til beskrivelsen af vejledende kontoplan nedenfor. 

Der er på funktion 3.05 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger. 

02 Søskenderabat 
  Her registreres udgifter til søskenderabat. 

03 Fripladser i skolefritidsordninger 
  Her registreres udgifter til fripladser i skolefritidsordninger. 

92 Forældrebetalinger inkl. fripladser og søskenderabat 
På denne funktion registreres forældrebetaling vedrørende skolefritids-
ordninger. Her registreres den totale forældreandel inklusive fripladser 
og udgifter til søskenderabat. 
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Vejledende kontoplan 

For funktion 3.05 er udarbejdet nedenstående vejledende kontoplan. 
 
Det bemærkes, at på grupperingerne 22, 24, 26, 32, 38, 42 og 43 registreres de ud-
gifter, der er omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted. 
 
Pasning og administration på omkostningssted 
22 Personale og administration 
  Lønninger til pædagogisk og administrativt personale, herunder fast perso-

nale, vikarer, efteruddannelse, sygedagpengerefusion og pensionsforsik-
ring. Kontorholdsudgifter, annoncer. 

24 Pædagogiske materialer 
  Pædagogiske materialer, herunder legetøj, maling, pensler, musikanlæg 

videoer osv. 

26 Andre pasningsudgifter 
  Forplejning og udflugter. 

Andre udgifter på omkostningssted 
32 Teknisk personale 
  Teknisk personale og pedeller 

38 Køkken- og rengøringspersonale 
  Udgifter til rengøring og køkkenpersonale samt rengøringsmidler/maskiner 

42 Legepladser og inventar 
  Inventar, herunder borde, stole, legepladser og hårde hvidevarer. 

43 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 
  Indvendig vedligeholdelse, forsikringer, strøm, vand og varme. 

Andre udgifter uden for omkostningssted 
28 Bygninger og udenomsarealer 
  Udgifter til lokaler i sig selv (f.eks. leje), herunder udvendig vedligeholdel-

se samt vedligeholdelse af udenomsarealer. 

Kommuner, der benytter ovenstående vejledende kontoplan, vil i forbindelse med 
budget- og regnskabsindberetningerne blive bedt om at oplyse Indenrigsministeriet 
og Kommunernes Landsforening herom.
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3.06 Amtscentraler 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende amtscentraler. 
 
3.07 Undervisning af børn med vidtgående handicap 
Såfremt udgifterne kan udskilles objektivt, registreres på denne funktion ud-
gifter og indtægter vedrørende specialundervisning af børn og unge i den un-
dervisningspligtige alder med sådanne fysiske eller psykiske handicap, at deres 
udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, jf. også be-
mærkningerne til funktion 3.11. 
 
3.08 Observationsskoler 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende observations-
skoler. 
 
3.10 Bidrag til statslige og private skoler 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag for ele-
ver på statslige og private grundskoler m.v. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
01  Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasie-

skoler  
   
04 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler. 
 
3.11 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende specialpædago-
gisk bistand til børn og voksne. 
 
Med henblik på en særskilt registrering af udgifter til henholdsvis børn og 
voksne er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
01 Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skole-

gangen 
02 Undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller 

psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør 
Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand 
til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningsplig-
tens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. Udgifter vedrø-
rende forberedende voksenundervisning som f.eks. læsekurser, kurser i 
stavning, skriftlig fremstilling, talforståelse og regning registreres dog 
på funktion 3.13 Forbedredende voksenundervisning. 

03 Sprogstimulering af førskolebørn 
 

 
3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 
På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag 
til staten samt udgifter og indtægter vedrørende ungdomskostskoler. Det be-
mærkes, at statstilskud til ungdomskostskoler registreres under dranst 1. Bi-
draget til staten registreres på art 4.6. 
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3.13 Forberedende voksenundervisning 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører forberedende 
voksenundervisning, som har til formål, at give voksne mulighed for at forbed-
re deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling 
samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber jf. om lov forbere-
dende voksenundervisning. 
 
3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens 
Uddannelsesvejledning.  
 
PRØVEFORBEREDENDE ENKELTFAGSUNDERVISNING 

3.37 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende prøveforbere-
dende enkeltfagsundervisning for voksne. 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
92 Deltagergebyr 
 
GYMNASIER M.V. 
 
3.40 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den 
autoriserede registrering på omkostningssted og som ikke objektivt kan for-
deles på funktionerne 3.41 og 3.42. 
 
Befordringstilskud til SU-støtteberettigede ungdomsuddannelser skal ikke regi-
streres her, idet der henvises til funktion 3.49 Befordring af elever. 
 
3.41 Gymnasier og HF-kurser 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende amtskommu-
nens gymnasier, HF-kurser og studenterkurser. 
 
Pensionsudgifter vedrørende gymnasielærere samt refusion heraf (100 pct.) re-
gistreres ikke på funktion 3.41, men på en mellemregningskonto på hovedkonto 
8. 
 
Regler for registrering på omkostningssted på gymnasie- og HF-området 
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.41. 
Således skal hver institution under funktion 3.41 tildeles et omkostningssted-
nummer i intervallet 0101-9999. 
 
Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve undervisningen samt 
udgifter og indtægter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelsen er i 
regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.  
 
Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med selve undervisningen, 
kan nævnes udgifter til lønninger til undervisningspersonale (herunder vikarer), 
materiale og udstyr, der benyttes som en integreret del af undervisningen (bø-
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ger, edb, øvrigt undervisningsmateriale og -apparatur, idrætsudstyr m.v.) samt 
elevaktiviteter (udflugter m.v.). 

Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelsen 
kan nævnes udgifter til inventar (borde, stole, hårde hvidevarer m.v.), kantine, 
rengøring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, vand og varme samt ud-
gifter til den administration, som foregår på skolen, herunder løn til rektor, 
sekretariat mv. 
 
Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse, sygedagpenge-
refusion og pensionsforsikringer vedrørende det på institutionen ansatte perso-
nale på omkostningssted. 

Derimod indgår udgifter til lokaler i sig selv (dvs. husleje), tjenestemandspen-
sioner, pædagogikumkandidater og honorering af vejledning af pædagogikum-
kandidater samt fælles edb-systemer for hele gymnasieområdet ikke som en del 
af den autoriserede registrering på omkostningssted. Det bemærkes endvidere, 
at mellemkommunale betalinger ikke skal fordeles på omkostningssted. Disse 
udgifter registreres på funktion 3.40 eller på konti for fælles formål på funktion 
3.41. 
 
Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på 
omkostningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100. 
 
3.42 Bidrag til private og statslige skoler og kurser 
På denne funktion registreres bidrag for gymnasie- og HF-elever samt kursister 
i private og statslige skoler og kurser.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering til registrering af 
bidragene: 
 
01  Bidrag for gymnasie- og HF-elever og kursister i private og statslige gym-

nasier. 
 
FAGLIGE UDDANNELSER 
 
3.43 Bidrag til lærlingeundervisning 
På denne funktion registreres bidrag til lærlingeundervisning. 
 
3.44 Andre faglige uddannelser 
På denne funktion registreres bl.a. tilskud til uddannelse af specialarbejdere 
med flere. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 

01 Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler 
Her registreres kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på 
produktionsskoler. Øvrige udgifter og indtægter vedrørende produktions-
skoler registreres på funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger, grppering 16.
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3.45 Erhvervsgrunduddannelser 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i 
forbindelse med erhvervsgrunduddannelser.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger til registrering af 
henholdsvis skoleydelse og skoleundervisning: 
 
01  Skoleydelse 
02 Undervisning.  
 
Lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunal regi registreres på de funk-
tioner, hvor udgifter og indtægter vedrørende de pågældende institutioner i øv-
rigt er registreret. 
 
 
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSER M.V. 
 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med 
social- og sundhedsuddannelser samt sygepleje- og radiografuddannelser. 
 
Der gøres opmærksom på, at under hovedfunktionen registreres alene udgifter 
og indtægter vedrørende skolernes drift. Elevlønninger registreres på de funk-
tioner, hvor udgifter og indtægter vedrørende de institutioner, hvor eleverne er i 
praktik, i øvrigt konteres. Dette gælder ligeledes elevlønninger under sko-
leophold, hvor registreringen f.eks. kan ske på den afgivende institution. 
 
3.46 Social- og sundhedsuddannelser 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende uddannelser i 
henhold til lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser m.v., der 
ikke vedrører pædagogisk grunduddannelse (PGU). 
 
Uddannelserne omfatter de tidligere uddannelser til hjemmehjælper, syge-
hjælper, plejer, beskæftigelsesvejleder samt plejehjemsassistent. Udgifter og 
indtægter vedrørende pædagogisk grunduddannelse (PGU) skal registreres på 
funktion 3.48 Pædagogisk grunduddannelse. 
 
3.47 Sygeplejeuddannelser 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sygepleje- og 
radiografuddannelserne. 
 
3.48 Pædagogisk grunduddannelse 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter til pædagogisk grundud-
dannelse (PGU), jf. lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelse m.v. 
og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 
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BEFORDRING AF ELEVER 
 
3.49 Befordring af elever 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende befordringstil-
skud til SU-støtteberettigede ungdomsuddannelser, jf. lov om gymnasiet m.v., 
lov om erhvervsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. 
 
På funktion 3.49 registreres endvidere betaling af skolebuskort til kollektiv 
trafik samt tilskud vedrørende befordring af skolebørn, med mindre det drejer 
sig om kommunalt ejede skolebusser, hvor funktion 2.32 anvendes. Tilsvarende 
gælder tilskud til befordring af elever i friskoler og private grundskoler. 
 
FOLKEBIBLIOTEKER 
 
3.50 Folkebiblioteker 
Udgifter og indtægter til henholdsvis folkebiblioteker og skolebiblioteker skal 
registreres hver for sig. I de tilfælde, hvor udgifter og indtægter ikke kan opde-
les på folkebiblioteker og skolebiblioteker, kan registreringen dog ske samlet 
på den funktion, hvor udgifterne og indtægterne mest naturligt hører hjemme. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
03 Bøger mv.  

Herunder registreres alle udgifter til indkøb og indbinding af bøger, 
tidsskrifter, ugeblade og aviser, der er beregnet til udlån eller til publi-
kums benyttelse på stedet. På grupperingen registreres under art 7.9 og-
så indtægter fra lånerers erstatning af bøger og tidsskrifter. Salg af bø-
ger registreres under art 7.2. 

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

KULTUREL VIRKSOMHED 
 
3.60 Museer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende museer. For 
ikke-kommunale museer skal alene kommunetilskud til disse registreres på 
funktion 3.60. 
 
Det bemærkes, at der skal foretages indberetninger til Statens Museumsnævn. 
Disse vil kunne lettes, hvis kommunen frivilligt anvender nedenstående vejle-
dende driftsgrupperinger. Grupperingerne er dog ikke udtømmende, idet Sta-
tens Museumsnævn herudover kræver oplysninger, der i budget- og regnskabs-
systemet ikke må registreres på hovedkonto 3. Det drejer sig om renteindtægter 
og -udgifter samt afdrag, der skal registreres på henholdsvis hovedkonto 7 og 8. 
Endvidere skal opgørelse af finansiel status ske på hovedkonto 9. Endelig skal 
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statstilskuddet i budget- og regnskabssystemet registreres under dranst 2, som 
en statsrefusion. 
 
 
22  Personale 
28  Lokaler 
32  Samlingens forvaltning m.v. 
38  Undersøgelser og erhvervelser 
44  Konservering 
50  Udstillinger 
54  Anden formidlingsvirksomhed 
58  Administration 
60  Entré 
62  Betalinger for § 26-undersøgelser 
82  Kiosk- og cafeteriavirksomhed 
 
Det bemærkes, at grupperingscifrene 90-98 i det kommunale budget- og regn-
skabssystem er reserveret til autoriserede grupperinger. Beløbene på konto 90, 
91 og 94 i Statens Museumsnævns skemaer kan eventuelt registreres på grup-
peringscifrene i intervallet 21-89. 
 
3.61 Biografer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale 
biografer samt tilskud til private biografer. 
 
3.62 Teatre 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, herunder tilskud, vedrø-
rende børneteatre, egnsteatre, landsdelsscener, skuespillerskoler, den lands-
dækkende teaterabonnementsordning m.v. 
 
3.63 Musikarrangementer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende landsdelsor-
kestre og musikskoler (også for så vidt disse kun anvendes af folkeskoleelever), 
tilskud til musikskoler, tilskud til musikarrangementer og amatørorkestre m.v. 
 
3.64 Andre kulturelle opgaver 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende udstillinger, lo-
kalradio og -TV m.v., samt tilskud til andre kulturelle formål, f.eks. forsam-
lingshuse, lokalhistorisk arkiv og venskabsbyarrangementer. 
 
 
FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V. 
 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter på folkeoplys-
ningsområdet m.v., jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, 
frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplys-
ningsloven), lov om ungdomsskoler, lov om daghøjskoler mv. og lov om pro-
duktionsskoler.
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Udgifter vedrørende sekretariatsbistand for folkeoplysningsudvalget (§ 40 i 
folkeoplysningsloven), herunder eventuel administration i forbindelse med 
aflønning af ledere og lærere (§ 12 i folkeoplysningsloven), registreres ikke 
under denne hovedfunktion, men på hovedkonto 6. 
 
3.70 Fælles formål 
På denne funktion registreres alle udgifter i forbindelse med anvisning af of-
fentlige lokaler, samt udgifter og indtægter, der ikke objektivt kan fordeles på 
de følgende funktioner (f.eks. pedelbistand og rengøring af lokaler). Eventuelle 
gebyrer i henhold til folkeoplysningslovens § 22, stk. 4, registreres under funk-
tion 3.74. 
 
3.71 Start- og udviklingspuljen 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den 
samlede beløbsramme der vedrører starts- og udviklingspuljen jf. §6, stk. 4. 
Puljen kan afsættes til nye initiativer med folkeoplysende hovedformål, udvik-
lingsarbejde, enkeltstående projekter, amatørkulturelle aktiviteter, folkeoply-
sende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud, samlingsste-
der med folkeoplysning som hovedformål og til virksomhed af tværgående 
karakter, jf. folkeoplysningsloven, § 6, stk. 4.  
 
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den 
samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysning, der afsættes til folkeoply-
sende voksenundervisning f.eks. undervisning, studiekredse, foredragsvirk-
somhed og debatskabende aktiviteter jf. folkeoplysningsloven § 6, stk. 3 nr. 1.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
01 Undervisning 
 
 
3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den 
samlede beløbsramme for tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, 
der afsættes til foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v., jf. folkeoplys-
ningslovens § 6, stk. 3 nr. 2. 
 
Det bemærkes, at udgifterne i forbindelse med kommunale tilbud til børn og 
unge, der fremsættes i tilfælde, hvor der ikke ad privat vej tilbydes folkeoply-
sende virksomhed for børn og unge i tilstrækkeligt omfang, jf. § 38, stk. 3, i 
folkeoplysningsloven, ligeledes registreres på denne funktion. Udgifterne ved-
rørende § 38, stk. 3, til kommunale lokaler registreres under funktion 3.70 Fæl-
les formål. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
02 Aktiviteter. 
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3.74 Lokaletilskud 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den 
samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der anvendes 
til lokaletilskud, jf. § 6 og kapitel 7 folkeoplysningsloven. Desuden registreres 
gebyrindtægterne, jf. § 22, stk. 4, i folkeoplysningsloven ligeledes på denne 
funktion. 
 
Der er på funktionen autoriseret fire driftsgrupperinger, som gennemgås ne-
denfor: 
 
01 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning. 

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

02 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 
  Her registreres den del af udgifterne til lokaletilskud, der vedrører ho-

vedområdet »frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde«, jf. § 6 og ka-
pitel 7 i folkeoplysningsloven. 

 
92 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den folkeoplysende 

voksenundervisning. 
  Her registreres gebyrindtægterne efter § 22, stk. 4, i folke-

oplysningsloven til nedbringelse af udgifterne vedrørende lokaler til 
folkeoplysende voksenundervisning. 

 
93 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folke-

oplysende foreningsarbejde. 
  Her registreres gebyrindtægterne efter § 22, stk. 4, i lov om støtte til 

folkeoplysning til nedbringelse af udgifterne vedrørende lokaler til det 
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 

 
3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 
På denne funktion registreres udgifter i forbindelse med visse særlige støtte-
ordninger uden for folkeoplysningsloven. Der kan f.eks. være tale om støtte til 
bustransporter vedrørende fritidsarrangementer for ældre mennesker og støtte 
til ferieaktiviteter. 
 
3.76 Ungdomsskolevirksomhed 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens 
ungdomsskolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og 
anden fritidsvirksomhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler. 
 
Med hensyn til ungdomsskolebestyrelserne gælder, at de udgifter, som kommu-
nalbestyrelsen træffer beslutning om, dvs. udgifter vedrørende valg og møde-
diæter, registreres på funktion 6.42. Udgifter i forbindelse med varetagelsen af 
ungdomsskolebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har 
tillagt den enkelte skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning 
om, registreres på funktion 3.76. 
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3.77 Daghøjskoler 
På denne funktion registreres kommunens udgifter til grundtilskud samt even-
tuelle supplerende tilskud til daghøjskoler, jf. lov om daghøjskoler mv. og lov 
om produktionsskoler. 
 
Finansieres daghøjskolen f.eks. af tilskud efter lov om støtte til folkeoplysende 
voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniver-
sitetet sker registreringen på funktion 3.72 (eller 3.73). 
 
Der er for regnskabet oprettet en gruppering 01 til registrering af udgifter til 
grundtilskud og eventuelle supplerende tilskud til daghøjskoler, som kan henfø-
res til kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter § 16, stk. 2 i lov om aktiv social 
politik.  
 
01   Grundtilskud til daghøjskoler vdr. kontanthjælpsmodtagere efter aktiv-

lovens § 16, stk. 2.  
 
  På denne gruppering udkonteres i forbindelse med regnskabsafslutnin-

gen udgifter til grundtilskud og eventuelle supplerende tilskud til dag-
højskoler, som kan henføres til kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter 
§ 16, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Disse udgifter vedrørende akti-
verede kontanthjælpsmodtagere registreres i regnskabet på funtkion 
3.77 gruppering 01 Grundtilskud til daghøjskoler vdr. kontanthjælps-
modtagere efter aktivlovens § 16, stk. 2.  

 
3.78 Elevtilskud 
På denne funktion registreres tilskud til elever i godkendte folkehøjskoler, 
landbrugsskoler og husholdningsskoler. 
 
Det bemærkes, at tilskud til elever på efterskoler ikke registreres på denne 
funktion, men på funktion 3.12.  
 


