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36. omgang

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og
amtskommuner samt 36. omgang rettelsessider
Hermed orienteres om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og
amtskommuner som følge af:
1. Fleksjobforliget
2. Øvrige ændringer

1. Fleksjobforliget
Folketinget har den 2. juni 2006 vedtaget L 233: Lov om ændring af lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om betaling for
uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
m.m. og ligningsloven (Ændring af fleksjobordningen, visitation, opfølgning, tilskud,
fleksydelse).
Loven træder i kraft den 1. juli 2006, dog træder visse elementer først i kraft den 1.
januar 2007.
Loven udmønter aftalen af 7. februar 2006 om justering af fleksjobordningen mellem
partierne bag førtidspensionsreformen (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det radikale Venstre).
Loven indeholder følgende elementer:
I. Visitationen til fleksjob skal blive bedre:
1. Krav til dokumentationsgrundlaget for visitationen
2. Revurdering efter 12 måneder og krav til dokumentationsgrundlaget
3. Kommunen kan miste refusion for tilskud til fleksjob, ledighedsydelse mv.
4. Særlig fokus på området i 5 år
II. Ledigheden for visiterede til fleksjob skal nedbringes:
1. Individuelt kontaktforløb
2. Sanktionsregler
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3. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse
4. Ret til anden aktør
5. Mulighed for mentor i fleksjob
6. Ret til fleksjobbevis
7. Kommunen mister retten til statsrefusion, når den i 18 måneder inden for 24
måneder har udbetalt ledighedsydelse, særlig ydelse, kontanthjælp- og starthjælp.
III. Maksimum for det offentlige løntilskud til fleksjob og regler om deltidsfleksjob.
IV. Fleksjobvisiterede kan få befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud om vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik.
V. Ændring af lov om fleksydelse, idet administrationen af loven fra 1. januar 2007 varetages af kommunerne.
Den kommunale og amtskommunale kontoplan
Lovændringerne har følgende konsekvenser:
1.1 Nye grupperinger på funktion 5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob
•

•

02 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med
begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud (§ 121, stk. 4 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats).
07 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget
(§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og § 104a i lov om aktiv socialpolitik).

Det bemærkes, at 5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob i Budget- og
regnskabssystem for kommuner fra budget 2007 ændres til 5.58.81 Løntilskud m.v. til
personer i fleksjob og personer i løntilskudsordninger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om
aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob).
1.2 Flere udgiftstyper på eksisterende gruppering 03 på funktion 5.41 Løntilskud m.v. til
personer i fleksjob og skånejob
Der foretages en udvidelse af omfanget af udgiftstyper på gruppering 03 Driftsudgifter
for personer på ledighedsydelse med virkning fra 1. juli 2006. Fra denne dato skal også
udgifter til befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse og særlig ydelse, jf.
§ 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres her. Det samme gælder driftsudgifter vedrørende 6 ugers selvvalgt uddannelse for visiterede til fleksjob, herunder
evt. afholdte udgifter til deltagerbetaling, kørselsgodtgørelse, kost og logi, jf. § 73b i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
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1.3 Nye grupperinger på 5.73 Kontanthjælp i form af passive ydelser med 35 % refusion
•

•

01 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, 104, stk. 1, § 104, stk. 2 og § 104a i lov om aktiv socialpolitik).
05 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og §
104a i lov om aktiv socialpolitik).

Det kan oplyses, at 5.73 Kontanthjælp i form af passive ydelser med 35 % refusion i
Budget- og regnskabssystem for kommuner fra budget 2007 benævnes 5.57.73 Kontanthjælp, og at den nye gruppering 01 videreføres uændret. Derimod indplaceres
gruppering 05 på funktion 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i
løntilskudsordninger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

2. Øvrige ændringer
2.1 Ændringer på funktion 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender
I kontoplanen ændres refusionssatsen til 50 % på gruppering 04. Under dranst 2 udgår
angivelsen af gruppering 93 på gruppering 1.

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner:
Afsnit 3.5
Afsnit 4.5.5
Afsnit 3.5
Afsnit 4.5.5
Afsnit 3.5
Afsnit 4.5.10
Afsnit 3.5

Side 8 og 9
Side 5 og 6
Side 8
Side 5-9
Side 15-18
Side 2-8
Side 2 og 3

Ad pkt. 1.1
Ad pkt. 1.1
Ad pkt. 1.2
Ad pkt. 1.2
Ad pkt. 1.3
Ad pkt. 1.3
Ad pkt. 2.1

De anførte ændringer træder i kraft med virkning fra regnskab 2006.
Med venlig hilsen

Stig Wessman
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20 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, §
25, stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk.
5) Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli 2006
91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion(§§ 91, 93 og
94 i lov om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 119 i lov om social service)
92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§§ 91 og 93 i
lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
93 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om
aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)
95 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. (§ 92) som blev udbetalt
inden 1. juli 2006
2 Statsrefusion
01 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion på grupperingsnr. 07 og 11 minus gruppering nr. 92
02 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 01-06, 08-10,
12-20, minus grupperingsnr. 91, 93 og 95
03 Berigtigelser
04 Tilskud fra EU
5.04 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
1 Drift
04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge
med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 25, 25 a, 26,
27, 27 a, 34, 36, 36 a og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §
63)
05 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge
med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 52, 63, 64 og
65 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63)
06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede
flygtninge med 100 pct. refusion
16 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion
91 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion
92 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion
02 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion
04 Tilskud fra EU
5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender.
1 Drift
02 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (§ 52 i lov om aktiv
socialpolitik)
03 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med
65 pct. refusion lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a).
04 Særlig støtte aktiverede (§ 34, jf. §§ 16, 20, 21, 23, 24 og 36) med
50 pct.refusion. Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli
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05 Særlig støtte aktiverede (§ 34, jf. §§ 16, 20, 21, 23, 24 og 36) med
65 pct. refusion
06 Tilskud til selvstændig virksomhed (Lov om aktiv socialpolitik §
65) med 65 pct. refusion
07 Godtgørelse 50 pct. refusion under loft for rådighedsbeløb (Lov
om aktiv beskæftigelsesindsats § 83)
08 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats §§ 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3) med 65
pct. refusion .
09 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63 jf. § 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) med 65 pct. refusion.
10 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats §§ 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3) med 50
pct. refusion .Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli

2006
11 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om aktiv beskæftigelsesindsats med 50 procents refusion (§ 63 jf. § 64, stk. 3
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Ny refusionssats og

gruppering pr. 1. juli 2006
14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering (§§ 25, 25
a og 26, stk. 5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5)
med 65 pct. statstrefusion. Ny refusionssats og gruppering
pr. 1. juli 2006
93 Tilbagebetaling af hjælp med 50 pct. refusion
94 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65 i lov om
aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9) Ny refu-

sionssats og gruppering pr. 1. juli 2006
2

Statsrefusion
01 Refusion (65 pct.)af udgifterne på gruppering 02-03, 05-06, 08-09
og 14 minus gruppering 94
02 Refusion (50 procent) af udgifterne på gruppering 04 og 10-11
minus gruppering 93
03 Berigtigelser
04 Tilskud fra EU

5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde
5.09 Beboerrådgivning
DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG
UNGE
5.10 Fælles formål
1 Drift
01 Fripladser i kommunal dagpleje
02 Fripladser i vuggestuer
03 Fripladser i børnehaver
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96 Beboeres betaling for el og varme
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
REVALIDERING
5.38 Beskyttet beskæftigelse
1 Drift
01 Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse (§ 89)
02 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
5.39 Aktivitets- og samværstilbud
1 Drift
01 Arbejdsvederlag under aktivitets og samværstilbud (§ 89)
02 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
5.40 Revalidering
1 Drift
02 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter (§ 23 i jf. lov nr. 416 af 10. juni 2003 om
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats)
03 Amtskommunal revalideringsindsats (§ 22 i lov om ansvaret for
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats)
04 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner m.v.
05 Løn til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner m.v.
07 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter (§§ 12 og 47)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion (§ 48 i
lov om aktiv socialpolitik)
02 Refusion af udgifterne til flygtninge i øvrigt med 100 pct. refusion
03 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion
5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob
1 Drift
01 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion (§
74 f, stk. 1-3)
02 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud (§ 121, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
03 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse m.v. (§ 32 stk. 1, nr.
2 og 3, jf. § 32, stk. 2 og §§ 73b, 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct.
refusion (§ 72)
05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct.
refusion (§ 72)
06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct.
Refusion (§72).
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07 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk.1, § 104, stk. 1-2 og § 104a i lov om aktiv
socialpolitik).
08 Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer med 50
pct. refusion (§ 63 jf. § 64 stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
09 Løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refusion (§ 63 jf.
§ 64 stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Ny refu-

sionssats og gruppering pr. 1. juli 2006
10 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)
11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct.
refusion (§ 74 i)
12 Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede
personer (§§ 74, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
13 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 72)
14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 72)
15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 72)
16 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65
pct. refusion (§ 75)
17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65
pct. refusion (§ 75)
18 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35
pct. refusion (§ 74 a, stk. 1)
19 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk.
2-4)
20 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§ 74
a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4)
91 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50
pct. refusion (§ 104, stk. 1)
92 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 35
pct. refusion (§ 104, stk. 2)
2 Statsrefusion
02 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud
til flygtninge i skånejob med 100 pct. refusion
03 Berigtigelser
04 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til
selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion
05 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct.
refusion
06 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct.
refusion
07 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og handicappede og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct.
refusion
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Statsrefusion
01 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35
pct. refusion
02 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion
03 Berigtigelser
04 Refusion vedrørende førtidspension med 35 pct. refusion

SYGEDAGPENGE
5.71 Sygedagpenge
1 Drift
01 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion
02 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning
03 Sygedagpenge med 50 pct. refusion
04 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt
syge børn, jf. § 19a
90 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge
2 Statsrefusion
02 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion
03 Berigtigelser
04 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med
alvorligt syge børn, jf. § 30, stk. 2
KONTANTHJÆLP (PASSIVE YDELSER)
5.73 Kontanthjælp i form af passive ydelser med 35 pct.refusion
01 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob,
ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, 104, stk. 1, § 104, stk. 2 og
§ 104a i lov om aktiv socialpolitik). Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli 2006
05 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104,
stk. 1-2 og § 104a i lov om aktiv socialpolitik).
13 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende
fyldt 25 år (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, § 25, stk. 5 og stk. 7, §
25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk. 5)
16 Særlig støtte (§ 34) 35 pct.refusion
18 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år
(§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 3, § 25, stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12,
nr. 2 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk. 5)
19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og
til asylansøgere (§§ 25 a, 27 og 27 a)
20 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, §
25, stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk.
5)
91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion(§§ 91, 92, 93
og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 119 i lov om social service)
2
Statsrefusion
02 Refusion af kontanthjælp m.v. 13-20, minus grupperingsnr. 91,
03 Berigtigelser
04 Tilskud fra EU
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SUNDHEDSUDGIFTER M.V.
5.80 Kommunal sundhedstjeneste
5.83 Kommunal tandpleje
1 Drift
01 Tandpleje for 0-18-årige hos private tandlæger
02 Tandpleje hos private tandlæger i øvrigt
5.84 Særlige sygesikringsydelser
1 Drift
01 Befordringsgodtgørelse
02 Begravelseshjælp
5.90 Andre sundhedsudgifter
1 Drift
01 Primærkommunale udgifter til hospice-ophold
BOLIGSTØTTE
5.91 Boligsikring
1 Drift
01 Boligsikring som lån
02 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter
§ 29 b
03 Boligsikring som tilskud og lån
05 Boligsikring som tilskud
06 Almindelig boligsikring
07 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl.
08 Tilskud til erhvervslejere
91 Efterregulering
93 Tilbagebetaling af lån og renter
2 Statsrefusion
01 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter § 29 b
03 Berigtigelser
5.92 Boligydelse til pensionister
1 Drift
01 Tilskud til lejere
02 Lån til ejere af én og tofamilieshuse
03 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.
05 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger
91 Efterreguleringer
93 Tilbagebetaling af lån og renter
2 Statsrefusion
01 Refusion af boligydelse
03 Berigtigelser
5.94 Driftssikring af boligbyggeri m.v.
1 Drift
01 Driftssikring til almennyttige byggerier
02 Tilskud til kollegier
03 Kollegiers driftssikring
06 Tab på garantier
08 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april
2002, ungdomsboliger samt almene boliger.
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11 Lejetab i almennyttige boliger
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende kollegier
03 Berigtigelser
05 Refusion vedrørende flygtninge
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER
5.95 Jobtræningsordningen
1 Drift
01 Løn til personer i jobtræning
03 Undervisning
2 Statsrefusion
03 Berigtigelser
05 Tilskud fra EU
06 Løntilskud til offentlige arbejdsgivere
5.96 Pulje– og servicejob
1 Drift
01 Løn til personer i puljejob
91 Tilskud vedrørende servicejob
2 Statsrefusion
01 Tilskud vedrørende personer i puljejob (ophører)
02 Berigtigelser
03 Tilskud til servicejob i kommuner
5.97 Arbejdsformidling
5.98 Beskæftigelsesordninger
1 Drift
01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere
02 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse
03 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik
(lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 50 a)
04 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi
05 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi
06 Arbejdsmarkedsuddannelser
07 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb.
09 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder m.v.
11 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov
om aktiv beskæftigelsesindsats § 76).
12 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81. ).
13 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansættelse for kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og 101. ).
14 Ordinære uddannelsesforløb (§ 32, stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats).
16 Produktionsskoler
17 Amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse
18 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede
kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere
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92 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v.
96 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere
2 Statsrefusion
03 Berigtigelse
04 Refusion vedrørende præmieringsordning (§ 101, stk. 3) Kontoen nedlægges efter regnskab 2003.
06 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse
07 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud,
uddannelsesaktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (§ 100, stk. 2 og
3)
16 Tilskud vedrørende produktionsskoler
17 Tilskud vedrørende produktionsskoler til andre end kontanthjælpsmodtagere
19 Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere
20 Tilskud fra EU
ØVRIGE SOCIALE FORMÅL
5.99 Øvrige sociale formål
1 Drift
01 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.
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skæftigelse, og som ved efterfølgende ledighed, herunder ved midlertidige afbrydelser af arbejdet, har ret til ledighedsydelse, jf. aktivlovens § 74
f, stk. 1-3.
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til
personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet
beskæftigelse, registreres på gruppering 20.
02

Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhversdrivende
med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusonsberettiget løntilskud.
Her registreres fra 1. juli 2006 alle udgifter til løntilskud til fleksjob og
selvstændige erhversdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, som
ikke er refusionsberettiget som følge af manglende dokumentation, jf.
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 121, stk. 4.

03

Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse m.v.(§ 32 stk. 1, nr. 2 og 3,
jf. § 3, stk., 2 og §§ 73b, 76-77 og 82 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats).
Her registreres udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter
§ 32, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 32 stk. 2 og udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) efter §§
76 og 77 for personer på ledighedsydelse og personer på særlig støtte i
forbindelse med rådighedsafprøvning.
På funktionen registreres ligeledes udgifter tilbefordringsgodtgørelse til
personer på ledighedsydelse og særlig ydelse, jf. § 82 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, samt driftsudgifter vedrørende 6 ugers selvvalgt
uddannelse for visiterede til fleksjob, herunder evt. afholdte udgifter til
deltagerbetaling, kørselsgodtgørelse, kost og logi, jf. § 73b i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats.

04

Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen med 100 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før 1. juli
2001, jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april
2001.
Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i
fleksjob på gruppering 13 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i
fleksjob med 65 pct. refusion.

05

Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen med 100 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før 1. juli
2001, jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april
2001.
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Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, som ved
ikrafttræden af lov nr. 459 af 10. juni 1997 var ansat i beskyttede enkeltpladser efter 50/50-ordningen indtil ansættelsen ophører, jf. § 3, stk. 2 i
lov nr. 459 af 10. juni 1997.
Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i
fleksjob på gruppering 14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i
fleksjob med 65 pct. refusion.
06

Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen med 100 pct.
statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før
1. juli 2001, jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i lov nr. 284 af
25. april 2001.
Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i
fleksjob på gruppering 15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i
fleksjob med 65 pct. refusion.

07

Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og § 104a i lov om aktiv socialpolitik).
Her registreres udgifter til særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, der er visiteret til fleksjob, når kommunen mister statsrefusionen pga., at personerne har modtaget kontant- og/eller starthjælp i en
periode på 18 måneder inden for 24 måneder efter visitation til
fleksjob, jf. § 100, stk. 1, 104, stk. 1 og § 104, stk. 2 lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til særlig ydelse til personer uden ret til
ledighedsydelse, der er visiteret til fleksjob, hvor kommuner mister retten til statsrefusion for udgifter til kontant- og starthjælp til personer,
der er visiteret til fleksjob, hvis kommunen ikke har tilvejebragt det
lovmæssige grundlag for afgørelsen om fleksjob eller for vurderingen
af, om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, jf § 104 a.

08

Løntilskud til personer i skånejob med 50 pct. refusion (§ 63, jf. § 64 stk.
5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
Her registreres udgifter til løntilskud til personer, der modtager social
pension, og som er ansat i et skånejob, hvortil staten yder 50 pct. refusion, jf. § 63, jf. § 64 stk. 5.
Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, der modtager social pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 454 af 10. juni
1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen indtil ophør af stillingen, jf. § 114 i lov om aktiv socialpolitik.
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09

Løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refusion (§ 63, jf. § 64
stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
Her registreres fra 1. juli 2006 udgifter til løntilskud til handicappede
personer, jf. § 2 nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke
er medlem af en arbejdsløshedskasse. Løntilskuddet opgøres efter § 63,
jf. § 64, stk. 6.

10

Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 50 pct.
statsrefusion til personer, der er ansat i fleksjob og som holder ferie, til
personer, der modtager ledighedsydelse og holder ferie, og til personer,
der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse og som holder ferie, jf. aktivlovens §§ 74 e og 74 h.

11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion
(§ 74 i)
Her registreres udgifter til særlig ydelse med 35 pct. statsrefusion til
personer, der venter på et fleksjob og som ved visitationen til fleksjob
ikke har ret til ledighedsydelse, og som har en indtægt, der er mindre
end ikke-forsørgersatsen for kontanthjælpsmodtagere, for personer under 25 år dog mindre end ungesatserne for kontanthjælpsmodtagere.
Den særlige ydelse udgør forskellen mellem personens indtægt og ikke-forsørgersatsen, for personer under 25 år mellem indtægten og ungesatserne (jf. aktivlovens § 74 f). Endvidere registreres udgifter til
særlig ydelse til personer, der ved uforskyldt ledighed efter et fleksjob
ikke har opfyldt optjeningskravet til ledighedsydelse.
Det bemærkes, at udgifter til særlig ydelse i perioden indtil 1. juli 2002
efter den dagældende § 74 f i lov om aktiv socialpolitik også registreres
her.
12

Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer
(§§ 74, 74a, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Her registreres udgifter til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning
og hjælp til kortvarige kurser for personer, der er ansat i fleksjob eller som skal ansættes i fleksjob, når hjælpen har afgørende betydning for at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i
fleksjob, jf. § 74.
Endvidere registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og
mentorfunktion) for personer med handicap efter § 2 nr. 6 samt udgifter
efter og §§ 99 og 101 ved ansættelse af personer i skånejob i ustøttet
beskæftigelse.
Endelig registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og mentorfunktion) for personer med handicap efter § 2, nr. 8, som ikke er
medlem af en arbejdsløshedskasse, samt udgifter efter §§ 99 og 101
ved ansættelse af personer med handicap, som ikke er medlem af en
arbejdsløshedskasse, i ustøttet beskæftigelse.
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Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli
2001 og derefter og indtil 1. juli 2002. Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen her (jf. aktivlovens § 72, stk.
2-4 og § 8, stk. 5 og stk. 7 i lov nr. 284 af 25. april 2001).
14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion
(§ 72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli
2001 og derefter. Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen her (jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i
lov nr. 284 af 25. april 2001).

15

Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§
72)
Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 pct. statsrefusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli
2001 og derefter. Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen her (jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i
lov nr. 284 af 25. april 2001).

16

Tilskud med 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct.
refusion (§ 75)
Her registreres udgifter til tilskud på 1/2 af mindste overenskomstmæssige løn med 65 pct. statsrefusion til personer, der driver selvstændig
virksomhed og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen
har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige
virksomhed (jf. aktivlovens § 74 j).

17

Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct.
refusion (§ 75)
Her registreres udgifter til tilskud på 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn med 65 pct. statsrefusion til personer, der driver selvstændig
virksomhed og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen
har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige
virksomhed (jf. aktivlovens § 74 j).

18

Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct.
refusion (§ 74 a, stk. 1)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til
personer, der er visiteret til et fleksjob, og som venter på et fleksjob, jf.
aktivlovens § 74 a, stk. 1.
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel
til personer i visitationsperioden før første fleksjob registreres på gruppering 20.
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Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 2-4)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til
personer, som har ret til ledighedsydelse og bliver ledige efter at have
været ansat i fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 2. Endvidere registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, som bliver ledige efter at
have været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 3. Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er berettiget til ledighedsydelse, og som
bliver ledige ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 4.
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel
til personer, der har været ansat i fleksjob, registreres på gruppering 20.

20

Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§ 74 a,
stk. 5 og § 74 f, stk. 4)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel
med 35 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4.
Det gælder både udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til
personer i visitationsperioden før første fleksjob, til personer, der har
været ansat i fleksjob, og til personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse.

91

Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct.
refusion (§ 104, stk.1)

92

Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2)
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01

Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke
refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og § 104a i lov om aktiv socialpolitik).
Her registreres udgifter til kontant- og starthjælp til personer, der er visiteret til fleksjob, når kommunen mister statsrefusionen pga., at personerne har modtaget kontant- og/eller starthjælp i en periode på 18 måneder inden for 24 måneder efter visitation til fleksjob, jf. § 100, stk. 1,
104, stk. 1 og § 104, stk. 2 lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til kontant- og starthjælp til personer, der
er visiteret til fleksjob, hvor kommuner mister retten til statsrefusion
for udgifter til kontant- og starthjælp til personer, der er visiteret til
fleksjob, hvis kommunen ikke har tilvejebragt det lovmæssige grundlag
for afgørelsen om fleksjob eller for vurderingen af, om betingelserne
for fleksjob fortsat er opfyldt, jf § 104 a.

05

Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2
og § 104a i lov om aktiv socialpolitik).
Her registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret
til fleksjob, når kommunen mister statsrefusionen pga., at personerne
har modtaget kontant- og/eller starthjælp i en periode på 18 måneder
inden for 24 måneder efter visitation til fleksjob, jf. § 100, stk. 1, 104,
stk. 1 og § 104, stk. 2 lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob, hvor kommuner mister retten til statsrefusion for
udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob,
hvis kommunen ikke har tilvejebragt det lovmæssige grundlag for afgørelsen om fleksjob eller for vurderingen af, om betingelserne for
fleksjob fortsat er opfyldt, jf § 104 a.

13

Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt
25år (lov om aktiv socialpolitik § 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, § 25, stk. 5
og stk. 7, § 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, § 25 a, § 26, stk. 5 og § 29).
Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 25 år,
og som har forsørgelsespligt over for børn, jf. § 25, stk. 1, nr. 1 i lov om
aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til kontanthjælp til personer under 25 år,
der forsørger eget barn i hjemmet, jf. § 25, stk.2. Desuden registreres
her udgifter til starthjælp til gifte og samlevende, jf. § 25, stk. 12, nr. 1 i
lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager starthjælp til gifte
og samlevende.
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
Her registreres også tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har
valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til forsørgere
eller starthjælp til gifte og samlevende. Endelig registreres udgifter til
løbende hjælp efter § 29. Indtil 1. juli 2006 registreres udgifterne under
funktion 5.01, gruppering13 med 50 pct. refusion.
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16

Særlig støtte (§ 34)
Her registreres udgifter til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Udgiften vedrørende særlig støtte til såvel modtagere af kontanthjælp som modtagere af starthjælp registreres her.
Særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager kontanthjælp
eller starthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering. Indtil
1. juli 2006 registreres udgifterne til særlig støtte til passive tilbud under funktion 5.01, gruppering 16 med 50 pct. refusion.
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under
forrevalidering eller starthjælp under revalidering og forrevalidering,
registreres ligeledes på denne gruppering indtil 1. juli 2006. Dog registreres særlig støtte efter § 34 til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og
til aktiverede starthjælpsmodtagere, jf. § 10 og 11 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, under funktion 5.05, gruppering 04. Fra 1. juli
2006 registreres udgifterne til særlig støtte til personer i aktive tilbud,
herunder revalidender og forrevalidender under funktion 5.05, gruppering 05 med 65 pct. refusion.

18

Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år (§ 25,
stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 3, § 25, stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12, nr. 2 og stk.
13, § 25 a, § 26, stk. 5 og § 29).
Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 25 år,
og som ikke har forsørgelsespligt over for børn, jf. § 25, stk. 1, nr. 2 i
lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres udgifter til kontanthjælp til gravide, jf. § 25, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til starthjælp til enlige fyldt 25 år, jf. § 25,
stk. 12, nr. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtagerstarthjælp til enlige fyldt 25 år. Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til
de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
Her registreres også tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har
valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til ikkeforsørgere. Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter § 29.
Indtil 1. juli 2006 registreres udgifterne under funktion 5.01, gruppering 18 med 50 pct. refusion.

19

Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til
asylansøgere (§§ 25 a, 27, 27 a og § 29)
Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 60 år,
og som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening,jf. § 27 i lov om aktiv socialpolitik. Udgifter til støtte til børn under 18 år af disse personer, jf. § 27, stk. 2,registreres ligeledes her.
Endvidere registreres her udgifter til kontanthjælp og starthjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne
om optjening, jf. § 27 a. Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til de
nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
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Her registreres også hjælp til asylansøgere, som har ret til at opholde
sig her i landet, og som ikke kan få hjælp til underhold efter udlændingeloven, jf. § 28 i lov om aktiv social politik, og som modtog hjælp inden 1. juli 2002, jf. § 3, stk. 3, 4. og 5. pkt. i lov nr. 361 af 6. juni 2002
og § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.
Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter § 29. Indtil 1. juli
2006 registreres udgifterne under funktion 5.01, gruppering19 med 50
pct. refusion.
20

Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 25,
stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, § 25 a, § 26, stk. 5 og § 29)
Her registreres kontanthjælp til såvel hjemmeboende som udeboende
personer under 25 år, som ikke har forsørgelsespligt over for børn, og
som ikke har haft væsentlige indtægter, jf. § 25, stk. 1, nr. 3 og 4 i lov
om aktiv socialpolitik.
Endvidere registreres her udgifter til tillæg til personer under 25 år, der
har bidragspligt over for et barn, og som modtager kontanthjælp efter §
25, stk. 1, nr. 3 og 4, jf. § 25, stk. 4.
Desuden registreres her udgifter til starthjælp til unge under 25 år, jf. §
25, stk. 12, nr. 3 og 4 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres
her udgifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager starthjælp til unge under 25 år. Udgiften til engangshjælp efter §
25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.

91

Her registreres også tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har
valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til unge eller
starthjælp til unge under 25 år. Med ikrafttræden regnskab 2004 registreres her udgiften til nedsat kontanthjælp efter § 25 f, stk. 2, jf. § 25 f,
stk. 1 samt udgiften til det behovsbestemte tillæg efter § 25 f, stk. 3.
Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter § 29. Indtil 1. juli
2006 registreres udgifterne under funktion 5.01, gruppering 20 med 50
pct. refusion.
Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 92, 93 og 94
i lov om aktiv socialpolitik samt § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 35 pct. statsrefusion.

SUNDHEDSUDGIFTER M.V.
Denne hovedfunktion omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige foranstaltninger, hvor administrationen af ydelserne er henlagt til kommunerne i
henhold til følgende love:
•
•
•
•

Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge
Lov om børnetandpleje
Lov om tandpleje
Lov om offentlig sygesikring
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Hertil kommer enkelte andre ydelser, bl.a. tilskud til etablering af bedriftssundhedstjenester
Det bemærkes, at amtskommunernes udgifter til sygesikring registreres under
hovedkonto 4.
Udgifter til hjemmesygepleje registreres på funktion 5.32.
5.80 Kommunal sundhedstjeneste
På denne funktion registreres udgifter og indtægter efter lov om forebyggende
sundhedsordninger for børn og unge.
Det bemærkes, at udgifter til forebyggende helbredsundersøgelser ved alment
praktiserende læger af børn under den undervisningspligtige alder registreres på
funktion 4.72.
5.83 Kommunal tandpleje
På denne funktion registreres udgifter til tandpleje for børn og unge indtil det
fyldte 18. år i henhold til lov om tandpleje.
Funktionen omfatter desuden udgifter til tandpleje til personer, der på grund af
nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt
kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.
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 5.83 de generelle regler for artskontering.
Der er autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter i forbindelse
med private tandlæger.
5.84 Særlige sygesikringsydelser
På denne funktion registreres primærkommunale udgifter og indtægter i medfør
af lov om offentlig sygesikring. Amtskommunale sygesikringsudgifter registreres på hovedkonto 4.
Der er autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter til henholdsvis befordringsgodtgørelse og begravelseshjælp.
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. Herudover gælder for funktion 5.84 de
generelle regler for artskontering.
I forbindelse med anvendelse af art 5.2 skal der ved overførsler af ydelser eller
produkter fra et andet kontoområde i kommunen til funktion 5.84, foretages en
indtægtsregistrering af salget på det kontoområde, hvorfra salget foretages ved
anvendelse af art 7.2 eller 7.9. For øvrige overførsler finder de generelle regler
for interne afregninger anvendelse.
Kun sygesikringsudgifter til kommunens egne borgere må fremgå af funktion
5.84. Udlæg til sygesikringsudgifter for andre kommuner må derfor enten registreres på en mellemregningskonto eller udlignes ved minusdebitering.
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Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende sygesikringsbeviser registreres på funktion 6.51
5.90 Andre sundhedsudgifter
På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter, herunder tilskud til etablering af bedriftssundhedstjenester og tilskud til helsecentre.
Det bemærkes, at udgifter, der følger af, at kommunen er arbejdsgiver, registreres på de enkelte funktioner.
På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende stadslægen i København. Udgifter og indtægter vedrørende AIDS-forebyggelse registreres ligeledes på denne funktion.
På funktionen er gruppering 01 autoriseret til registrering af primærkommunale
udgifter i forbindelse med hospice-ophold.

BOLIGSTØTTE
5.91 Boligsikring
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf.
lov om individuel boligstøtte.
Det bemærkes, at boligsikring i forbindelse med sanering og byfornyelse registreres på denne funktion, og ikke på funktion 0.15.
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige
udgifts- og indtægtskategorier.
På gruppering 01 Boligsikring som lån registreres udgifter til boligsikring i
ejerboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 77 i lov
om social service og stærkt bevægelseshæmmede.
På gruppering 02 registreres foruden boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere
også huslejetilskud til nedbringelse af lejen for visse lejere efter § 29 b i lov om
individuel boligstøtte.
På gruppering 03 Boligsikring som tilskud og lån registreres udgifter til boligsikring i andelsboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp
efter § 77 i lov om social service og stærkt bevægelseshæmmede.
Registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, hvor
samtlige beboere er lejere, foretages på gruppering 06. Dvs. afgørende for registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber er, hvorvidt boligsikringen ydes som tilskud eller tilskud og lån.
På gruppering 05 registreres udgifter til boligsikring som tilskud for førtidspensionister m.fl.
På gruppering 06 Almindelig boligsikring registreres boligsikring, almindelig
tilskud, tilskud til personer i kollektive boligselskaber, hvor alle beboere er
lejere, og tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til
lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger)
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Ved udbetaling af lån debiteres gruppering 01 og 03. Senest i forbindelse med
regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med en debitering på funktion 9.25 og en kreditering på balancekonto
9.99. Ved betaling af renter og afdrag krediteres gruppering 93. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.25 og debiteres 9.99. Kontrollen med tilbagebetalingen af låneandelen kan også ske over
funktionerne 8.37 og 8.49, men indbetaling skal også i dette tilfælde ske på
gruppering 93, så refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende.
Tilskud og tilsvar i forbindelse med mellemkommunal udligning i hovedstadsområdet i henhold til § 20, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle
tilskud registreres på funktion 8.85.
5.92 Boligydelse til pensionister
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til
pensionister.
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige
udgifts- og indtægtskategorier.
Boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige personer er
lejere, registreres på gruppering 01 Tilskud til lejere. På gruppering 01 registreres endvidere udgifter til boligydelse som tilskud, herunder tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og
private plejeboliger). Tilskud inkl. lån til personer i øvrige kollektive bofællesskaber registreres på gruppering 03 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. Afgørende for registreringen af boligydelsen til kollektive bofællesskaber er således,
hvorvidt boligydelsen ydes som tilskud eller som tilskud og lån.
Ved betaling af lån debiteres gruppering 02 eller 03. Senest i forbindelse med
regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med en debitering på funktion 9.25 og en kreditering på balancekonto
9.99. Ved betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 93. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.25 og debiteres balancekonto 9.99. Kontrollen med tilbagebetaling af låneandelen kan
også ske over funktionerne 8.37 og 8.49, men indbetaling skal dog også i dette
tilfælde ske på gruppering 93, så refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende.
Tilskud og tilsvar i forbindelse med den mellemkommunale udligning i hovedstadsområdet i henhold til § 75, stk. 5, i lov om individuel boligstøtte registreres på funktion 8.85.
5.94 Driftssikring af boligbyggeri m.v.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af
boligbyggeri m.v.
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås nedenfor.
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01

Driftssikring til almennyttige byggerier
Her registreres kommunens andel af driftssikring, jf. § 7 i lov om midlertidig offentlig støtte til almennyttigt boligbyggeri og statsstøttede
kollegier.

02

Tilskud til kollegier
Her registreres kommunens tilskud til kollegier, jf. § 12 i lov om midlertidig offentlig støtte til almennyttigt boligbyggeri og statsstøttede
kollegier.

03

Kollegiers driftssikring
Her registreres kommunens udgifter til kollegiers driftssikring, jf. §§
13-17 i lov om midlertidig offentlig støtte til almennyttigt boligbyggeri
og statsstøttede kollegier.

06

Tab på garantier
Her registreres kommunens tab på garantier i henhold til lov om boligbyggeri. Der anvendes art 5.2.

08 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger
Her registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger opført før 1. april 2002, kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer, jf. lov om almene
boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
11

Lejetab i almennyttige boliger
Her registreres kommunens lejetab i almennyttige boliger.

Følgende anlægsgruppering er autoriseret
08 Tilskud til andelsboliger
Her registreres kommunens andel af engangstilskuddet til andelsboliger
opført med tilsagn fra 1. april 2002, jf. lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
Det bemærkes, at ydelsesstøtte, lejetab og tab på garantier vedrørende ældreboliger registreres på funktion 5.30.
Det bemærkes endvidere, at kommunernes udlån til Boligselskabernes Landsbyggefond eller boligselskaberne, jf. § 1, stk. 2, i lov om midlertidig offentlig
støtte til almennyttigt boligbyggeri og statsstøttede kollegier, registreres med
hele det udlånte beløb på funktion 8.24. Når lånene tilbagebetales, skal afdrag
indgå fuldt ud på funktion 8.24 i den långivende kommune.
Udgifter som følge af tab på garantier til personer i henhold til kapitel 10 og 11
i lov om individuel boligstøtte registreres på funktion 8.23, idet kommunen
indgår som ny långiver, jf. konteringsreglerne til funktion 8.23.

