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Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 27. omgang rettelsessider
Hermed orienteres kommuner og amter om ændringer i Budget- og regnskabssystem
for kommuner og amtskommuner som følge af:
1. Ændring af kontoplan på funktionerne 5.50-5.52 og 5.55-5.56 som følge af gennemførelse af grundtakstmodellen.
2. Øvrige indholdsmæssige ændringer
3. Øvrige tilpasninger
Ad 1. Grundtakstmodellen
Som følge af lov nr. 484 af 7. juni 2001 er der indført en finansieringsreform på en række sociale områder. Kommuner og amter er orienteret herom i orienteringsskrivelse af
1. juni 2001. Finansieringsreformen er nu gennemført.
Som led i finansieringsreformen foretoges i kontoplanen en række midlertidige ændringer, som skulle give en opdeling af udgifterne til personer under og over 67 år på funktionerne 5.50-5.52 og 5.55-5.56. Som følge af at overgangsordningen er afsluttet, ophører den midlertidige opdeling. De vedtagne ændringer i kontoplanen har alene været
gældende i perioden fra regnskab 2002 til og med regnskab 2003.
Kontoplan og konteringsregler er som følge heraf justeret. Kommuner/amters driftsgruppering til grundtakstbetaling opretholdes fortsat på funktionerne.
Ændringerne træder i kraft fra og med regnskab 2004.
Endelig skal bemærkes, at funktion 7.86 Tilskud til kommuner med særlige høje merudgifter, jf. grundtakstmodellens overgangsordning udgår med virkning fra regnskab
2005. Den resterende del af 140 mill.kr. puljen overføres fra Socialministeriet til Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje for vanskeligt stillede kommuner ifølge aftalen for
den kommunale økonomi 2005.
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Ad 2. Øvrige indholdsmæssige ændringer
1. Funktion 3.11 Specialpædagogisk bistand for børn og unge i afsnit 4.3 ændres som
følge af Folketingets vedtagelse af lov nr. 477 af 9. juni 2004 om sprogstimulering
af tosprogede børn. Der oprettes en ny gruppering 03 Sprogstimulering af førskolebørn på kontoplanens funktion 3.11 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne.
Kontoplan (afsnit 3.5) og konteringsregler (4.3) ændres i overensstemmelse hermed.
Ændringen træder i kraft fra regnskab 2005.
2. På funktion 5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob autoriseres to
nye grupperinger på funktion 5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob.
o
o

Indtægtsgruppering 91 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse
udbetalt med 50 pct. refusion (§ 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik)
Indtægtsgruppering 92 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse
udbetalt med 35 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2 i lov om aktiv socialpolitik)

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2005.
Desuden udgår gruppering 09 Ledighedsydelse på funktion 5.41 i visitationsperioden [indtil 1. juli 2001] og gruppering 11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse. Begge grupperinger blev nedlagt med virkning fra budget 2002, jf. orienteringsskrivelse af 15. maj 2001.
Endelig tilrettes paragrafhenvisningen for gruppering 16 Tilskud på ½ af lønnen til
selvstændig erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 74 j), og gruppering 17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændig erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 74
j). Det sker som konsekvens af, at § 74 j blev ophævet 1. juli 2003, jf. lov nr. 417 af
10. juni 2003 § 1, stk. 65, og erstattet af reglerne i Lov om aktiv beskæftigelse § 75.
Kontoplan (afsnit 3.5) og Konteringsregler (4.5.5) ændres i overensstemmelse
hermed.
3. På funktion 5.42 Botilbud m.v. til personer med særlig sociale problemer autoriseres gruppering 02 Udgifter og indtægter vedrørende kvindekrisecentre. Kvindekrisecentre var tidligere en del af servicelovens § 94, men er nu skilt ud i en selvstændig § 93 a. Kontoplan (afsnit 3.5) og konteringsregler (afsnit 4.5.6) ændres i
overensstemmelse hermed.
Ændringen er gældende fra regnskab 2005.
4. Der autoriseres en ny gruppering 04 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn på funktion 5.71 Sygedagpenge. Det skyldes, den ministerielle omlægning ved kongelig resolution af 2. august 2004 og 9. august 2004,
hvor sager om ret til dagpenge til forældre med alvorligt syge børn overføres fra
Beskæftigelsesministeriet til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Det
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medfører, at § 19 a i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel hører under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Kontoplan (afsnit 3.5) og konteringsregler (afsnit 4.5.10) ændres i overensstemmelse hermed.
Ændringen træder i kraft fra regnskab 2005.
5. Der er foretaget ændringer i funktionerne 7.91-7.92 og 7.95-7.96.
På funktion 7.91 Ejendomsværdiskat autoriseres gruppering 01. Forskudsregistrering af ejendomsværdiskat. Her skal den budgetterede ejendomsværdiskat konteres.
På funktion 7.92 Selskabsskat ændres teksten i gruppering 01 til Afregning af selskabsskat m.v. Ændringen betyder, at det ikke længere er budgetterede beløb, der
opgøres. I forlængelse heraf slettes gruppering 06 Efterreguleringer.
På funktion 7.95 Anden skat på fast ejendom slettes gruppering 04 Bidrag til udgift
ved brandvæsen i København og Frederiksberg.
På funktion 7.96 Øvrige skatter og afgifter ændres teksten i gruppering 01 til Afgifter
af pensionsordninger m.v. Ændringen betyder, at det ikke længere er budgetterede
beløb, der opgøres. I forlængelse heraf slettes gruppering 06 Efterreguleringer.
Kontoplan (3.7) og konteringsregler (afsnit 4.7) ændres i overensstemmelse hermed.
Ændringen træder i kraft fra regnskab 2004.
6. I afsnit 4.9 på funktion 9.21 Aktier og andelsbeviser m.v. ændres teksten således,
at indre værdis metode ligeledes finder anvendelse på ejerandele i fælleskommunale selskaber. Det betyder, at balancen for § 60 fællesskaber optages efter indre
værdis metode på konto 9.21 Aktier og andelsbeviser m.v.
Ændringen træder i kraft fra regnskab 2005.

Ad 3. Øvrige tilpasninger
Det skal bemærkes, at vedhæftede rettelsessider i Budget- og Regnskabssystem for
kommuner og amtskommuner, der vedrører nedenstående ændringer ikke er markeret
med rettelsesmarkeringer. Der er således tale om præciseringer og justeringer i forhold
til gældende regler.
1. I afsnit 2.2 om registrering af afdrag med anvendelse af dranst 6 korrigeres således, at registreringer på debetsiden skal foretages på funktion 8.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver og ikke som anført på funktion 7.79 Hovedstadens
Udviklingsråd.
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2. Det tilføjes i afsnit 4.0, at udgifter afholdt efter § 62 i lov om almennyttige boliger
registreres på funktion 0.11 Beboelse under gruppering 03 Lejetab og garanti ved
fraflytning. Bestemmelsen i § 62 vedrører kommunens betaling af leje og garanti for
opfyldelse af boligtagerens forpligtelser på flygtningeområde over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning.
3. I afsnit 4.5.1 præciseres det i kontoplan og konteringsregler vedr. funktion 5.01
Kontanthjælp, at udgifter til løbende kontanthjælp afholdt efter § 29 i lov om aktiv
socialpolitik skal registreres på grupperingerne 13, 18, 19 og 20 afhængig af om
den indsatte er forsørger, ikke-forsørger, starthjælpsmodtager over – eller under 25
år. Registreringen omfatter enkeltudgifter til personer, der netop har afsluttet afsoning. Det har tidligere ikke været præciseret, hvor udgifterne skulle konteres.
4. Konteringsreglerne i afsnit 4.8 på funktion 8.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor præciseres. Registrering af valuta eller forskydninger i gæld i udenlandsk valuta optaget hos indenlandsk kreditor, skal konteres på relevant funktion
vedrørende indenlandsk kreditor.
5. I afsnit 4.8 på funktion 8.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg ændres
teksten, da det ikke er muligt at afskrive grunde og bygninger til videresalg. Teksten
ændres således, at der på funktionen registreres til- og afgange vedrørende grunde
og bygninger bestemt til videresalg. Eventuelle op- eller nedskrivninger henholdsvis
debiteres og krediteres funktionen.
6. I forbindelse med autorisering af gruppering 01 Pensionsforpligtigelser på funktion
8.90 Hensatte forpligtelser, jf. orienteringsskrivelse af 5. juli 2004 var ændringen i
konteringsreglen på side 19, afsnit 4.8 ikke vedlagt.
7. I afsnit 4.9, side 17, 5. afsnit korrigeres fra ”takstfinansierede aktiver” til det korrekte
”skattefinansierede aktiver”. Dette følger af orienteringsskrivelse af 5. juli 2004.
8. I afsnit 4.9 præciseres funktionerne 9.22-9.25 i forhold til at tilbageføre værdireguleringen i balancen opgjort primo det følgende år. Det gælder blandt andet for landsbyggefonden. Teksten præciseres og der indsættes under hver af funktionerne
9.22-9.25 et afsnit med følgende tekst: "I balancen opgjort primo for det følgende år
skal værdireguleringen tilbageføres, så kontiene igen viser det nominelle tilgodehavende."
9. I afsnit 6.1 side 1 under afsnittet Driftsbevillinger er funktionshenvisningerne vedrørende punktet ’Afdrag på optagne lån – debetsiden vedrørende funktionerne’ justeret, således at der nu henvises til 8.63-8.78, og ikke som tidligere funktionerne
7.63-7.78. Samme korrektur foretages under afsnittet anlægsbevillinger, hvor der
under punktet lånoptagelse nu henvises til funktionerne 8.63-8.78.
10. Indholdsfortegnelsen til kapitel 7 ændres i overensstemmelse med seneste ændringer af indholdet, jf. orienteringsskrivelse af 17. september 2004.

5

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner:
Afsnit 2.2
Afsnit 3.3
Afsnit 3.5
Afsnit 3.7
Afsnit 4.0
Afsnit 4.3
Afsnit 4.5.0
Afsnit 4.5.1
Afsnit 4.5.5
Afsnit 4.5.6
Afsnit 4.5.7
Afsnit 4.5.10
Afsnit 4.7
Afsnit 4.8
Afsnit 4.9
Afsnit 6.1
Afsnit 7 indhold

Side 3
Side 1
Side 8-16
Side 3-4
Side 3
Side 7
Side 4-5
Side 1-12
Side 6-8
Side 1-3
Side 1-9
Side 1
Side 9, 11-13
Side 17,19
Side 3-6,17
Side 1
Side 1

Ad pkt. 3.1.
Ad pkt. 2.1.
Ad pkt. 1.0., 2.2., 2.3. og 2.4.
Ad pkt. 1.0. og 2.5.
Ad pkt. 3.2.
Ad pkt. 2.1.
Ad pkt. 1.0.
Ad pkt. 3.3.
Ad pkt. 2.2.
Ad pkt. 2.3.
Ad pkt. 1.0.
Ad pkt. 2.4.
Ad pkt. 1.0. og 2.5.
Ad pkt. 3.4., 3.5. og 3.6.
Ad pkt. 2.6., 3.7. og 3.8
Ad pkt. 3.9.
Ad pkt. 3.10.

Med venlig hilsen
Jakob Sylvest Nielsen og Pia Bruun Hovgaard

Budget- og regnskabssystem
Dato: 1. december 2004
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Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

brugen af bygningen m.v. ændres væsentligt. Er dette tilfældet, bør udgiften
konteres under anlæg.
Udgifter til anskaffelser af materiel, inventar m.v. bør som hovedregel henføres
under drift. Anskaffelser, der medfører en væsentlig forskydning af institutionens driftsudgiftsniveau, bør dog henføres under anlæg. Vægten lægges således ikke på, om den konkrete anskaffelse er ordinær eller ekstraordinær. Anskaffelser af materiel og inventar i forbindelse med kommunalt nybyggeri afholdes i alle tilfælde som en del af byggeudgiften.
Udgifter til behovsanalyse og programoplæg for et bygge- eller anlægsarbejde
kan henføres til driften. Hvor der er etableret særlige byggeadministrationer,
gælder dette også udgifter til udarbejdelse af byggeprogram. Projekteringsudgifter i øvrigt henføres under anlæg.
I øvrigt henvises til det i kapitel 7, afsnit 7.0, omtalte kontinuitetsprincip, hvorefter der ikke bør foretages hyppige ændringer i de regnskabsmæssige regler og
procedurer, som kan medvirke til at vanskeliggøre en vurdering af kommunens
regnskab.
På hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder mv. samt på de øvrige områder, hvor
kommunens/amtskommunens materielle aktiver registreres i et anlægskartotek
og danner grundlag for beregnede udgifter som f.eks. afskrivninger, er regelsættet for registreringen af aktiver i anlægskartoteket i kapitel 8, afsnit 1.2.
2 (statsrefusion) og 7 (finansiering)
De generelle tilskud fra staten og tilskud og tilsvar i forbindelse med de mellemkommunale udligningsordninger på funktionerne 7.80-7.87 registreres under dranst 7 (finansiering). Under dranst 2 (statsrefusion) registreres som nævnt
alene indtægter fra refusionsordningerne samt visse tilskud fra staten og fra EU,
hvor dette er autoriseret på grupperingsniveau i kontoplanen. Øvrige tilskud og
betalinger fra staten registreres under dranst 1 (drift).
4 (renter)
Dranst 4 (renter) optræder alene på funktionerne 7.05-7.78, idet rentebetalinger
vedrørende forsyningsvirksomhedernes mellemværende med kommunen
registreres ved anvendelse af dranst 1 (drift).
5 (Balanceforskydninger)
Dranst 5 (Balanceforskydninger) forekommer kun på funktionerne 8.01-8.62 og
8.81-8.94 vedrørende forskydninger i aktiver og passiver.
6 (afdrag på lån og leasingforpligtelser)
Afdrag på langfristet gæld (debetsiden på funktionerne 8.63-8.78) registreres
ved anvendelse af dranst 6 (afdrag på lån og leasingforpligtelser). Analogt hertil registreres nedbringelser af leasingforpligtelser (debetsiden på funktion 8.79)
på dranst 6.
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Undervisning og kultur

FOLKESKOLEN
3.01 Folkeskoler
1 Drift
07 Skolebiblioteker
92 Deltagerbetaling
2 Statsrefusion
01 Tilskud til læreres videreuddannelse
03 Tilskud vedrørende skolelån
05 Tilskud til kommunale øvelsesskoler m.v.
3.02 Serviceforanstaltninger
3.03 Syge- og hjemmeundervisning
3.04 Skolepsykolog
3.05 Skolefritidsordninger
1 Drift
02 Søskenderabat
03 Fripladser i skolefritidsordninger
92 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat
3.06 Amtscentraler
3.07 Undervisning af børn med vidtgående handicap
3.08 Observationsskoler
3.10 Bidrag til statslige og private skoler
1 Drift
01 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private
gymnasieskoler
04 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler
3.11 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne
1 Drift
01 Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har
påbegyndt skolegangen
02 Undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med
fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør
03 Sprogstimulering af førskolebørn
3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler
3.13 Forberedende voksenundervisning
3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
PRØVEFORBEREDENDE ENKELTFAGSUNDERVISNING
3.37 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne
1 Drift
92 Deltagergebyr
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende lærerkandidater
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03 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse (§ 32 stk. 1 nr. 2 og
3, jf. § 32, stk. 2 og §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæf.indsats).
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).
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).
10 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)
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 tilskud til
selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion
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BOTILBUD TIL PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE
VANSKELIGHEDER OG BEHANDLING AF MISBRUGERE
5.42 Botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer
1 Drift
01 Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud (§§ 87, stk. 2 og 88, stk. 2, 2. pkt.)
02 Udgifter og indtægter vedrørende kvindekrisecentre (servicelovens § 93 a)
92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2)
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende institutioner for personer med særlige sociale vanskeligheder m.v. med 75 pct. refusion (bistandslovens §
135, stk. 1)
02 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 131, stk. 1)
03 Berigtigelser
06 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
5.45 Behandling af stofmisbrugere
1 Drift
01 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere (§ 85)
02 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere (§ 85 og §93, stk.1, nr.
2)
92 Klienters betaling (§ 95, stk. 2)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
RÅDGIVNING
5.46 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE
5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.
1 Drift
02 Botilbud til længerevarende ophold (§ 92)
93 Beboeres betaling for service
94 Beboeres betaling for husleje
95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83)
96 Beboeres betaling for el og varme
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
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5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.
1 Drift
01 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold (§ 93)
92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige
behov
1 Drift
01 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold (§ 91)
03 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d)
92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger
1 Drift
01 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende på 67 år og
derover (§ 80)
02 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år (§
80)
03 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne (§§ 31 og 78)
04 Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 79)
05 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§ 77)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, pasning af
døende, og pasning af nærtstående.
1 Drift
01 Støtte til køb af bil mv. (§ 99)
02 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer på 67 år og
derover (§ 97, stk. 1)
03 Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 1)
04 Andre hjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 1)
05 Forbrugsgoder til personer på 67 år og derover (§ 98, stk. 1)
06 Hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover (§ 102)
07 Støtte til individuel befordring til personer på 67 år og derover (§
103)
08 Optiske synshjælpemidler (§ 97, stk. 2, nr. 1)
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Arm- og benproteser (§ 97, stk. 2, nr. 2)
Høreapparater (§ 97, stk. 2, nr. 3 og stk. 5)
Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d)
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer under 67 år
(§ 97, stk. 1)
13 Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer under 67 år (§ 97,
stk. 1)
14 Andre hjælpemidler til personer under 67 år (§ 97, stk. 1)
15 Forbrugsgoder til personer under 67 år (§ 98, stk. 1)
16 Hjælp til boligindretning til personer under 67 år (§ 102)
17 Støtte til individuel befordring til personer under 67 år (§ 103)
18 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign. ved pasning af
døende i eget hjem og pasning af nærtstående for personer under
67 år (§§ 103 a, 104 og 107)
19 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder ( §§ 97, stk. 2, nr. 4 og 98,
stk. 2)
20 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning
af døende i eget hjem og pasning af nærtstående for personer
fyldt 67 år (§§ 103 a, 104 og 107)
91 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. til personer
på 67 år og derover ydet før 1.1 2002 (§ 99)
92 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. til personer
under 67 år ydet før 1.1 2002 (§ 99)
93 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer på 67 år
og derover ( § 102, stk. 4)
94 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer under 67
år (§ 102, stk. 4)
95 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter 1.1.
2002 (§ 99)
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion
03 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion
5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende
1 Drift
02 Botilbud til længerevarende ophold (§ 92)
93 Beboeres betaling for service
94 Beboeres betaling for husleje
95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83)
96 Beboeres betaling for el og varme
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende
1 Drift
01 Amtskommunale botilbud til midlertidigt (§ 93)
92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2)
2 Statsrefusion
01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
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INTRODUKTIONSPROGRAM MV. FOR UDLÆNDINGE
5.60 Introduktionsprogram m.v.
1 Drift
01 Introduktionsprogram
02 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister
90 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli
2002 (§ 45, stk. 4, i integrationsloven).
91 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse (§14, stk. 2, i lov om
danskuddannelse til voksne udlændinge)
92 Tilskud for udlændinge, der modtager tilbud efter § 23 under
introduktionsprogrammet (§ 45, stk. 5, stk. 7-8 og stk. 10-11 i
integrationsloven) og/eller modtager danskuddannelse efter § 21 i
integrationsloven.
93 Tilskud for udlændinge, der modtager danskuddannelse under
introduktionsprogrammet (§ 45, stk. 14, i integrationsloven)
94 Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt danskuddannelse eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse,
der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse og/eller opkvalificerende forløb (§ 45, stk. 15-16, i integrationsloven).
95 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve
eller kommer i ordinær beskæftigelse, samt overgangstilskud i
2004 (§ 45, stk. 17 og stk. 19, i integrationsloven).
96 Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister.
97 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002
eller senere (§ 45, stk. 4, i integrationsloven)
98 Berigtigelser
5.61 Introduktionsydelse
1 Drift
01 Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for
før den 1. juli 2002 (nedlægges pr. 1. jaunuar 2006)
03 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har
overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002 (nedlægges 1 januar
2006)
04 Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for
den 1. juli 2002 eller senere
05 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har
overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere
90 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion
91 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 100 pct. refusion
92 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 75 pct.
refusion
93 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 100 pct.
refusion
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge, som
kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002
03 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som
kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002
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04 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge, som
kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere
05 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som
kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere
5.65 Repatriering
1 Drift
01 Hjælp til repatriering
02 Reintegrationsbistand
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion
02 Refusion vedrørende reintegrationsbistand med 100 pct. refusion
FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG
5.67 Personlige tillæg m.v.
1 Drift
01 Briller, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a)
02 Medicin, helbredstillæg, § 14 a, (§ 17 a)
03 Varmetillæg med 75 pct. refusion, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1
og 3)
04 Tandlægebehandling, helbredstillæg § 14 a (§ 17 a)
05 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg §
14 a (§ 17 a)
06 Medicin, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)
07 Tandlægebehandling, personlig tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)
08 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)
09 Briller, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17 stk. 2)
10 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension),
personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)
11 Andre personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)
12 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a)
93 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før
1. 1. 1998
94 Tilbagebetaling a personlig tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden 1.1. 1998 – 1.3. 2001
2 Statsrefusion
01 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg
02 Refusion af varmetillæg
03 Berigtigelser
5.68 Førtidspension med 50 pct. refusion
1 Drift
01 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion
02 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion
2 Statsrefusion
01 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50
pct. refusion
02 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion
03 Berigtigelser
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5.69 Førtidspension med 35 pct. refusion
1 Drift
01 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion
02 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion
03 Førtidspension med 35 pct. Refusion
2 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
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
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
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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.
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
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03 Tilskud til servicejob i kommuner
5.97 Arbejdsformidling
5.98 Beskæftigelsesordninger
1 Drift
01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere
02 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse
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
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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07 Aktier og andelsbeviser
08 Andre obligationer
10 Tilbagebetalte reservefondsandele
HOVEDSTADENS UDVIKLINGSRÅD
7.79 Bidrag vedrørende Hovedstadens Udviklingsråd
7 Finansiering
01 Bidrag
02 Efterregulering vedrørende tidligere år
TILSKUD OG UDLIGNING
7.80 Udligning og generelle tilskud
7 Finansiering
01 Kommunal udligning
02 Statstilskud til kommuner
04 Amtskommunal udligning
05 Statstilskud til amtskommuner
07 Efterreguleringer
7.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
7 Finansiering
01 Udligning vedrørende udlændinge
05 Efterreguleringer
7.85 Sektorspecifikke udligningsordninger
7 Finansiering
01 Boligstøtteudligning m.v. i hovedstadsområdet
09 Udligning vedrørende blødepatienter
7.86 Særlige tilskud
7 Finansiering
01 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner
02 Tilsvar og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med
særlige økonomiske vanskeligheder
03 Refusion i forbindelse med grundtakstmodellens overgangsordning
04 Tilskud til ”ø-kommuner”
05 Tilskud vedrørende børn og unge i særligt dagtilbud eller døgnophold, jf. grundtakstmodellens overgangsordning
06 Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab
08 Særligt tilskud til Københavns og Frederiksberg Kommuner, jf.
grundtakstmodellens overgangsordning
10 Efterreguleringer
UDLIGNING AF KØBSMOMS
7.87 Udligning af købsmoms
7 Finansiering
01 Bidrag til udligningsordning
02 Refusion af købsmoms

Budget- og regnskabssystem
Dato: 1. december 2004

3.7 - side 4
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

03 Udgifter til købsmoms
04 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms
SKATTER

7.90 Kommunal og amtskommunal indkomstskat
7 Finansiering
01 Forskudsbeløb af kommunal og amtskommunal indkomstskat
02 Afregning af forskelsbeløb
03 Forskudsbeløb af ligningsprovenu
04 Afregning af indkomstskatterestancer
05 Kommunal andel af inddrevne indkomstskatterestancer
06 Afregning vedrørende det skrå skatteloft
07 Efterreguleringer
08 Indgåede afskrevne indkomstskatter
09 Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter
10 Afregning af indkomstskatter med andre kommuner
15 Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat
7.91 Ejendomsværdiskat
7 Finansiering
01 Forskudsregistrering af ejendomsværdiskat.
03 Efterreguleringer
04 Afregning til stat af ikke-inddrevne ejendomsværdiskatterestancer
05 Kommuners andel af inddrevne ejendomsværdiskatterestancer
7.92 Selskabsskat
7 Finansiering
01 Afregning af selskabsskat m.v.
7.93 Anden skat pålignet visse indkomster
7 Finansiering
01 Kommunal indkomstskat af statsinstitutioner
02 Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven
04 Kommunens andel af skat af dødsboer
05 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven
7.94 Grundskyld
7 Finansiering
01 Grundskyld
02 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld
7.95 Anden skat på fast ejendom
7 Finansiering
02 Dækningsafgift af offentlige ejendomme
03 Dækningsafgift af forretningsejendomme
7.96 Øvrige skatter og afgifter
7 Finansiering
01 Afgifter af pensionsordninger m.v.
04 Efterbetaling og bøder
05 Frigørelsesafgift
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Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende ejendomme til konkrete
formål registreres på funktionerne vedrørende disse områder under hovedkonto
0-6
0.10 Fælles formål
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.11-0.14, eller som ikke
ønskes fordelt.
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende ejendomme til konkrete
formål registreres på funktionerne vedrørende disse områder under hovedkonto
0-6
0.11 Beboelse
Driftsudgifter og -indtægter vedrørende ejendomme, der anvendes i forbindelse
med varetagelse af konkrete kommunale og amtskommunale opgaver, registreres på funktionerne vedrørende disse områder. Disse gælder dog kun i det
omfang, disse er at betragte som tjenesteboliger.
På anlægskontoen for beboelsesejendomme bogføres udgifter i forbindelse med
ombygning, etablering eller køb af ejendomme samt indtægter ved salg af ejendomme.
Udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov
om integration af udlændinge i Danmark registreres på denne funktion. Her
registreres ligeledes udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af
flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. Her registreres
endvidere udgifter til istandsættelse og leje, jf. lov om individuel boligstøtte §§
70 og 71. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger hertil:
01

Boliger til integration af udlændinge
Her registreres driftsudgifter, f.eks. lejeudgifter, vedrørende boliger til
fremme af integrationen af udlændinge efter § 13 i lov om integration
af udlændinge i Danmark.

02

Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge
Her registreres udgifter, f.eks. lejeudgifter, til midlertidig boligplacering af flygtninge efter § 14 i lov om integration af flygtninge. Her registreres ligeledes udgifter i forbindelse med boligplacering af flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999.

03

Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning
Her registreres udgifter til istandsættelse og leje, jf. §§ 70 og 71 i lov
om individuel boligstøtte og udgifter afholdt efter § 62 i lov om almene
boliger.

92

Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge
Her registreres huslejeindtægter m.v. vedrørende boliger til fremme af
integrationen af udlændinge.

93

Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge
Her registreres huslejeindtægter som hidrører fra flygtningenes egenbetaling.
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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 udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning af børn og unge i den undervisningspligtige alder med sådanne fysiske eller psykiske handicap, at deres
udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, jf. også bemærkningerne til funktion 3.11.
3.08 Observationsskoler
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende observationsskoler.
3.10 Bidrag til statslige og private skoler
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag for elever på statslige og private grundskoler m.v.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01

Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler

04

Skolefritidsordninger ved frie grundskoler.

3.11 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn og voksne.
Med henblik på en særskilt registrering af udgifter til henholdsvis børn og
voksne er der autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01
02

03

Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen
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 undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. Udgifter vedrørende forberedende voksenundervisning som f.eks. læsekurser, kurser i
stavning, skriftlig fremstilling, talforståelse og regning registreres dog
på funktion 3.13 Forbedredende voksenundervisning.
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 bemærkes, at statstilskud til ungdomskostskoler registreres under dranst 1. Bidraget til staten registreres på art 4.6.
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vedrører. Dette gælder også for udgifter til ydelser, der indgår i et døgnophold/botilbud omfattet af grundtakstmodellen. Kommunens grundtakstbetaling
til amtskommunen registreres i kommunens regnskab som en udgift på funktionen for døgnopholdet. Kommunen registrerer grundtaktsbetalingen til amtskommunen ved anvendelse af art 4.8 Betalinger til amtskommuner. Den amtskommunale betaling til kommuner i forbindelse med køb af ydelser vedrørende
de enkelte foranstaltninger indtægtsføres på de funktioner foranstaltningerne
vedrører. Kommunen registrerer betalingen fra amtskommunen med anvendelse af art 7.8 Betalinger fra amtskommuner.
Amtskommunerne registrerer derimod som udgangspunkt udgifter til ydelser i
tilknytning til amtskommunale døgnophold/botilbud, som er omfattet af grundtakstmodellen, på funktionen for døgnopholdet/botilbuddet. Amtskommunernes udgifter og indtægter vedrørende klienter tilknyttet amtskommunale døgnophold/botilbud registreres således på funktionen for døgnopholdet/botilbuddet. Dog er undtaget de særlige tilfælde, hvor de ydelser der indgår
i selve døgnopholdet består af andre amtskommunale institutionstilbud som
f.eks. særligt dagtilbud. I sådanne tilfælde registrerer amtskommunen udgifterne til den type institutioner på funktionen for de pågældende institutioner.
Amtskommunens betaling til kommunen vedrørende udgifter over grundtaksten registreres ved art 4.7 Betalinger til kommuner, mens kommunens grundtaktsbetaling af amtskommunen indtægtsføres ved anvendelse af art 7.7 Betalinger fra kommuner.
Det bemærkes, at i de tilfælde hvor amtskommunerne driver tilbud for kommunerne, må kommunerne forudsætte af amtskommunerne, at der foretages en
opdeling af udgifterne, således at kommunerne kan registrere disse efter de
regler, der gælder for KL-kommunerne.
Der henvises i øvrigt til Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 1. juni
2001 for en uddybende beskrivelse af registreringen samt eksempler herpå.
Det skal bemærkes, at statsrefusioner, der udbetales som led i grundtakstmodellen, ikke registreres på hovedkonto 5 men på autoriserede grupperinger på
funktion 8.86.
Frivillig amtskommunal medfinansiering
Amtskommunerne har mulighed for frivilligt at indgå aftaler med kommuner
om medfinansiering af udgifter til kommunale tilbud, som er alternative tilbud
til grundtakstfinansierede tilbud, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunernes udgifter på de grundtakstbelagte områder. Den amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til det kommunale
tilbud, der overstiger den modsvarende grundtakst (jf. § 131 d). Det skal dog
bemærkes, at i ganske særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med åbne tilbud, kan
amtskommunerne medfinansiere udgifter til kommunale tilbud, selv om disse
betingelser ikke er opfyldt (jf. § 131 d, stk. 2).
Denne frivillige amtskommunale medfinansiering af kommunale tilbud registreres i det amtskommunale regnskab på en række autoriserede grupperinger
på funktionerne for de relevante kommunale tilbud, som amtskommunerne
medfinansierer. Hvis amtskommunens medfinansiering vedrører kommunale
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tilbud, hvor udgifterne er registreret på flere funktioner, skal den amtskommunale medfinansiering registreres på den funktion, hvor den største del af kommunens udgifter til tilbuddet registreres. Det skal dog bemærkes, at amtskommunal medfinansiering vedrørende dagtilbudsområdet registreres under hovedfunktionen DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN
OG UNGE direkte på funktion 5.10 Fælles formål.
Kommunernes indtægter i form af frivillig amtskommunal medfinansiering
registreres på selve den funktion, som den kommunale udgift til tilbudet/foranstaltningen registreres på, og ikke på grupperingerne vedrørende den
amtskommunale medfinansiering.
Det skal bemærkes, at kommunernes indtægter i form af den amtskommunale
medfinansiering skal indgå i opgørelsen af de kommunale nettodriftsudgifter,
der kan anmeldes til refusion i overgangsperioden.
For en uddybende beskrivelse af registreringsmæssige konsekvenser af grundtakstmodellen samt eksempler herpå henvises til Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 1. juni 2001.
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KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV.

Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp
efter lov om aktiv socialpolitik og udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering efter lov om aktiv socialpolitik, samt støtte til frivilligt socialt arbejde.
5.01 Kontanthjælp
På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, til revalidering og hjælp i særlige tilfælde, jf. kapitel 4, 6,
8, 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres udgifter til hjælpemidler, mentor og befordringsgodtgørelse for revalidender og opkvalificering
og introduktion ved ansættelse af revalidender samt udgifter til hjælpemidler i
ustøttet beskæftigelse, jf. kapitel 14, 15 og 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af
børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. På funktion 5.01 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hovedart 1.
Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, herunder kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jf. kapitel 10, 11, 12, 14, 15 og
18 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.05 eller på
funktion 5.98.
Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede
personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.
Udgifter vedrørende kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse til personer under 30 år i visitationsperioden før aktivering og i mellemperioden mellem aktiveringstilbud, jf. kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, registreres
på funktion 5.05, gruppering 02 for så vidt angår regnskab 2003. Fra budget
2004 registreres udgiften til den pågældende gruppe på kontanthjælpskontiene
på 5.01
Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter §
25 i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering registreres
særskilt på gruppering 14. Det samme gælder starthjælp til personer under revalidering. Desuden konteres udgifter til løbende hjælp efter aktivlovens § 29
på grupperingerne 13, 18, 19 eller 20 afhængig af om den indsatte er forsørger,
ikke-forsørger, starthjælpsmodtager, over - eller under 25 år.
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til visse grupper
af flygtninge registreres på funktion 5.04.
Endelige bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere registreres på funktion 5.98.
For hver gruppering under funktion 5.01, skal der føres en ydelsesregistrant, jf.
Socialministeriets bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision vedr. lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om delpension
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af juni 2003.
Der er på funktion 5.01 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i det følgende.
01

Løntilskud ved optræning eller uddannelse (§ 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10.
juni 2003)
Her registreres udgifter til helt eller delvist løntilskud med 50 pct. statsrefusion til revalidender, som er under optræning eller uddannelse på
det almindelige arbejdsmarked, og hvor beslutningen om iværksættelse
af virksomhedsrevalideringen er truffet før 1. juli 2001, jf. § 8, stk. 3 i
lov nr. 284 af 25. april 2001 og § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003
(lov om aktiv socialpolitiks nu ophævede § 62).

02

Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52)
Her registreres udgifter til revalideringsydelse med 50 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 52. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse
som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år. Endvidere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender
under 25 år, som får den halve revalideringsydelse og har bidragspligt
over for et barn, jf. § 52, stk. 4.
Udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering, hvor beslutningen om iværksættelse af virksomhedsrevalideringen
er truffet før 1. juli 2001 registreres ligeledes her, jf. § 8, stk. 3 i lov nr.
284 af 25. april 2001 og § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.

03

Tillægsydelser under revalidering merudgifter til bolig under revalidering
(lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76, 78, 79, 80 og 82 og lov om aktiv socialpolitik § 64)
Her registreres udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning), udgifter til mentorordning
og udgifter til befordringsgodtgørelse for revalidender, herunder forrevalidering og for revalidender med forsørgelseshjælp efter anden lovgivning, herunder befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere.
Desuden registreres her udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til
bolig pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender,
der modtager den halve revalideringsydelse efter § 64 i lov om aktiv
socialpolitik. Endelig registreres her udgifterne efter lov om aktiv socialpolitik § 63 for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et
revalideringsforløb inden 1. juli 2003, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10.
juni 2003.
Her registres endvidere udgifter til deltagerbetaling i medfør af § 32,
stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter kommunen kan
give tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb samt ordinære uddannelsesforløb. Kommunen kan således afholde de udgifter, der er forbundet med deltagelse i tilbuddet, herunder
delltagerbetaling til revalidender og sygedagpengemodtagere under forrevalidering.
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Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (§§ 83 og 84)
Her registreres udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv.
med børn efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik.
Endvidere registreres her udgifter til hjælp til udgifterne ved at forsørge
et barn når forældremyndigheden er tillagt en person, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik.

05

Tilskud til selvstændig virksomhed (lov om aktiv socialpolitik § 65)
Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der ønsker at etablere selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revalidender, efter § 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik.

06

Sygebehandling, medicin mv. (§ 82)
Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling
mv. efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik.

07

Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud
med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf. §
64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2)
Her registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats med 65 pct. statsrefusion til revalidender, som er
under optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked, og
hvor beslutningen om iværksættelse af virksomhedsrevalideringen er
truffet den 1. juli 2001 og derefter, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3 og § 64, stk. 4, og § 8, stk. 3 i lov nr 284 af 25. april
2001.
Endvidere konteres tilskud op til niveauet for revalideringsydelsen for
revalidender i praktik, elever og lærlinge her, jf. lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2.
Endelig registreres her udgifterne efter lov om aktiv socialpolitik § 62
for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et revalideringsforløb inden 1. juli 2003, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.

08

Hjælp til enkeltudgifter og flytning (§§ 81 og 85)
Her registreres udgifter til dækning af enkeltudgifter efter § 81 og udgifter til flyttehjælp efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik.

09

Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§ 28)
Her registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter § 28 i lov om social service. Det bemærkes at hjælp
til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på gruppering 15.

10

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§ 84)
Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til
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personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 84 i lov om social service.
11

Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct.
refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2)
Her registreres udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering med 65 pct. statsrefusion, og hvor beslutningen
om iværksættelse af virksomhedsrevalideringen er truffet den 1. juli
2001 og derefter, jf. aktivlovens § 52, jf. § 47, stk. 2, nr. 1 og 3, og § 8,
stk. 3 i lov nr. 284 af 25. april 2001. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse som den halve revalideringsydelse til revalidender under
25 år i forbindelse med virksomhedsrevalidering.
Endvidere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender under 25 år i forbindelse med virksomhedspraktik, som får den
halve revalideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. lov om
aktiv socialpolitik § 52, stk. 4.

12

Tilskud til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion (lov om aktiv
beskæftigelsesindsats §§ 99, 100 og 101)
Her registreres udgifter til opkvalificering ved ansættelse efter § 99 og
udgifter til introduktion ved ansættelse efter § 101 for revalidender,
herunder forrevalidender, i ustøttet beskæftigelse for at de kan opnå ansættelse uden løntilskud.
Endvidere registreres her udgiften til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning for at opnå eller fastholde ansættelse uden løntilskud, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §
100.
Endelig registreres her udgifterne efter lov om aktiv socialpolitik § 78
for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et aktiveringstilbud eller anden beskæftigelsesfremmende indsats inden 1. juli 2003, jf.
§ 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.

13

Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25
år (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
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eller starthjælp til gifte og samlevende.
Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter § 29.
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)
Her registreres udgifter til kontanthjælp og starthjælp efter § 25 til personer under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter før det erhvervsmæssige sigte er
afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 47, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til starthjælp efter § 25, stk. 12 og 13 til
personer under revalidering, jf. § 47, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik.
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
Endvidere registreres på denne gruppering 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 under forrevalidering eller starthjælp under revalidering
og forrevalidering.
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af
kontanthjælp under forrevalidering eller af starthjælp under revalidering
og forrevalidering registreres på gruppering 16.

15

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af bidrag til
pensionsordning ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§ 29)
Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag
til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 29 i lov om social service.
Det bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat
funktionsevne registreres på gruppering 09. Udbetalinger af særlig ledighedsydelse efter § 29 a registreres direkte på funktionen, dvs. på en
frivillig gruppering i intervallet 21 til 89.

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.
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under
forrevalidering eller starthjælp under revalidering og forrevalidering,
registreres ligeledes på denne gruppering.
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.

17

Efterlevelseshjælp (§ 85 a)
Her registreres udgifter til efterlevelseshjælp, eksklusiv efterlevelseshjælp ydet som lån, efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik. I de tilfæl-
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de hvor den udbetalte hjælp ydes som et a conto beløb, og hvor der
efterfølgende sker en regulering af beløbet, registreres det regulerede
beløb i form af udbetaling af hjælp eller tilbagebetaling af hjælp også
her. Hvis der sker tilbagebetaling af efterlevelseshjælp som følge af
svig.
Efter aktivlovens § 91, skal tilbagebetalingen derimod registreres på
gruppering 91 Tilbagebetaling.
Vedrørende registrering af efterlevelseshjælp ydet som lån henvises til
konteringsreglerne for funktion 8.25.
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 modtager
starthjælp 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.

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.
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.

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)
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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.
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.
91

Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov
om aktiv socialpolitik samt § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
samt § 119 i lov om social service)
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 50 pct. statsrefusion, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser mv., jf. §§ 91, 93 og
94 i lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om social service, jf. § 119.
Endvidere registreres tilbagebetalinger af hjælp, som er udbetalt i henhold til bistandsloven, jf. § 25, stk. 1, nr. 1 og § 26 i lov om social bistand.

92

Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§§ 93 og 94 i lov om
aktiv socialpolitik og § 111 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats).
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp i forbindelse med virksomhedsrevalidering ydet med 65 pct. statsrefusion, jf. §§ 93 og 94 i lov
om aktiv socialpolitik, samt hjælp i forbindelse med virksomhedspraktik efter kapitel 11 og løntilskud efter kapitel 12, jf. § 111 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

93

Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv
socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)
Her registreres tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af selvstændig
virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik.
Endvidere registreres tilbagebetalinger at lån ydet i henhold til bistandslovens § 43, stk. 8 og 9 (før 1. januar 1998 § 43, stk. 9 og 10)

95

Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. (§ 92)
Her registreres tilbagebetalinger af særlig støtte efter § 34 i lov om ak-
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tiv socialpolitik til dækning af renter og afdrag vedrørende ejerboliger
og andelsboliger, samt af hjælp til boligindskud og lignende, jf. § 92 i
lov om aktiv socialpolitik.
Endvidere registreres her tilbagebetaling vedrørende terminsydelser
mv. efter bistandsloven, jf. § 25, stk. 1, nr. 2, og stk. 2 i lov om social
bistand.
5.04 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp
(jf. funktion 5.01) og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funktion 5.05)
til visse grupper af flygtninge. Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om,
fremgår af konteringsreglerne for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen,
jf. i øvrigt § 107 i lov om aktivsocialpolitik, § 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 133 i lov om social service. På funktion 5.04 anvendes art
5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hovedart
1.
For hver gruppering på funktion 5.04 skal føres en ydelsesregistrant, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 9. juni 2000 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion m.v. på visse dele af det sociale område.
På funktion 5.04 er autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået
i det følgende:
Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af
hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig
af refusionsprocenten.
Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bistandsloven og lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.01, gruppering 91,
93 og 95 samt funktion 5.05, gruppering 93. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse til flygtningen, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999,
registreres dog på funktion 5.05 gruppering 07.
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)
Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til
uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion:
Udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter §§ 25 og 25
a; til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder jf. § 26, stk. 3; til hjælp til flygtninge, der
er fyldt 60 år, og som ikke kan få social pension pga. betingelser om
optjening, jf. § 27; til hjælp til flygtninge, der ikke modtager fuld førtidspension pga. betingelserne om optjening, jf. § 27 a; udgifter til særlig støtte efter § 34, udgifter til beskæftigelsestillæg efter §§ 36 og 36 a
samt til løntilskud efter § 16, stk. 2, nr. 2.
Udgifter til kontanthjælp efter § 25, stk. 1-5 under forrevalidering registreres ligeledes her, jf. funktion 5.01 gruppering 13, 14, 16, 18, 20 og
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en del af 19, samt funktion 5.05.
For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her, både for flygtningebørn der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999
og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede
flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrationsloven. Kontanthjælp efter § 25 under forrevalidering registreres ligeledes her, jf. funktion 5.01 gruppering 13, 14, 16, 18, 20 og en del af 19.
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis
personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicappede flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, registreres udgifter efter 3 år ligeledes her.
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)
Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til
uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion; udgifter til revalideringsydelse efter § 52, til løntilskud ved optræning efter § 63 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats; til støtte til
særlige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering efter §§
63 og 64; til tilskud mv. til selvstændig virksomhed efter § 65 og til
hjælp til værktøj, jf. funktion 5.01, gruppering 01, 02, 03, 05 07, 11 og
12.
For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her, både for flygtningebørn der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999
og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede
flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrationsloven.
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis
personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicappede flygtninge, som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, registreres udgifter efter 3 år ligeledes her.

06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge
med 100 pct. refusion
Her registreres udgifter til hjælp i øvrigt efter lov om aktiv socialpolitik
og til hjælp i øvrigt efter lov om social service til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion, jf. funktion
5.01, gruppering 04, 06, 08, 09, 10, 15 og 17. Udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens §§ 81-85 til uledsagede flygtningebørn og
handicappede flygtninge, der modtager starthjælp, registreres ligeledes
her.
For uledsagede flygtningebørn registreres her både udgifterne vedrørende flygtningebørn, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999
og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede
flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i
integrationsloven.
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis
personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicappede flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, registreres udgifter efter 3 år ligeledes her.
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Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion
Her registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til
flygtninge efter §§ 28 og 29 i lov om social service og merudgifter mv.
for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter § 84 i lov om social service i de første 3 år med 100 pct. refusion (jf. funktion 5.01
gruppering 09, 10, 15). Dette gælder både for flygtninge, der har fået
opholdstilladelse før og efter 1. januar 1999.

Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af
hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig
af refusionsprocenten. Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bistandsloven og lov om kommunal aktivering, jf. funktion
5.01, gruppering 91, 93 og 95 samt funktion 5.05, gruppering 93. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1.
januar 1999, registreres dog på funktion 5.05 gruppering 07.
5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse
til kontanthjælpsmodtagere i perioder hvor personen deltager i tilbud efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Udgifter vedrørende kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp til forsørgelse til
personer under 30 år i visitationsperioden før aktivering og i perioden mellem
aktiveringstilbud registreres ligeledes på denne funktion til og med regnskab
2003. Fra budget 2004 registreres udgiften til den pågældende gruppe på de
autoriserede grupperinger for kontanthjælp, 5.01.13, 5.01.18, 5.01.19 og
5.01.20. Udgiften til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik for
gruppen registreres ligeledes på 5.01 gruppering 16.
På funktion 5.05 anvendes art 5.2.
Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de aktiveringsforanstaltninger, der iværksættes for kontanthjælpsmodtagere efter
kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion
5.98.
Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.04.
For hver gruppering under funktion 5.05 skal føres en ydelsesregistrant, svarende til ydelsesregistranten under funktion 5.01, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 9. juni 2000, om kommunernes regnskabsaflæggelse og
statsrefusion mv. på visse dele af det sociale område.
På funktion 5.05 er autoriseret følgende driftsgrupperinger:

02 Kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne
(§§ 25, 25 a og 26, stk. 5, jf. § 9. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003)
Her registreres udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp ef-
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ter §§ 25 og 25 a til personer under 30 år i visitationsperioden før første
aktiveringstilbud, og i perioderne mellem aktiveringstilbud, jf. § 9 stk.
2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.
Endvidere registreres her udgifter til 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 eller starthjælp i visitations- og mellemperioderne.
Særlig støtte efter § 34 registreres på gruppering 04.
04

Særlig støtte (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 92-96 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats)
Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 38, stk. 2 og kapitel 11,
jf. § 45, stk. 2, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Udgifter til særlig støtte til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne registreres her fsva. Regnskab 2003, jf. § 9 stk. 2 i lov
nr. 417 af 10. juni 2003.
Fra og med budget 2004 registreres særlig støtte til personer i visitations- og mellemperioder på konto 5.01.16.

07

Godtgørelse (lov om aktiv beskæftigelsesindsats (§ 38)
Her registreres de kommunale udgifter til godtgørelse, der medgår til at
dække kontanthjælpsmodtageres og starthjælpsmodtageres udgifter ved
tilbud efter kapitel 10 og kapitel 11 jf. § 38 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Eventuelle tilbagebetalinger af godtgørelsen registreres
ligeledes her.
Endelig registreres her udgiften til godtgørelse efter lov om aktiv socialpolitik § 38 for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et
aktiveringstilbud eller anden beskæftigelsesfremmende indsats inden 1.
juli 2003, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.

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).
Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp, starthjælp og
engangshjælp til personer i tilbud efter kapitel 10, Vejledning og opkvalificering, og kapitel 11, Virksomhedspraktik, i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder og nedsat
kontanthjælp efter § 38 a og § 39 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 38,
stk. 2 og 45, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtagere og visse grupper af kontantshjælpsmodtagere, jf. § 45, stk. 3 om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Dette gælder uafhængigt af det ugentlige timetal for aktiveringen og
uanset om der er tale om en pligtmæssig eller ikke-pligtmæssig aktivering.
Udgifter til særlig støtte efter § 34 i forbindelse med tilbud til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 10 og kapitel 11
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på gruppering 04.
Endvidere registreres udgiften kontanthjælp og starthjælp til aktiverede
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kontanthjælpsmodtagere, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv
socialpolitik og som gennemfører tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.
11

Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63, jf. § 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 12 i lov om en aktiv
beskæftigelsespolitik, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller
privat arbejdsgiver, § 63 jf. § 64, stk. 3.
Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud
på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.98.
Endvidere registreres udgiften til supplerende kontanthjælp til løn op til
niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25.
Endelig registreres udgiften til løntilskud til aktiverede kontanthjælpsog starthjælpsmodtagere, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv
socialpolitik og som gennemfører tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.

93

Tilbagebetaling
Her registreres tilbagebetaling af hjælp til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet
efter § 34, jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her tilbagebetaling af kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne ydet frem til 31.12.2003, jf. §§ 91-94 i
lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp efter kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Endelig registreres tilbagebetalinger af hjælp udbetalt i henhold til lov om kommunal aktivering. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse registreres dog på gruppering
07.

5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde
På denne funktion registreres kommunens og amtskommunens støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. §
115 i lov om social service.
5.09 Beboerrådgivning
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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

Ledighedsydelse mellem fleksjob uden refusion (§ 74 a, stk. 2-5, indtil 1.
juli 2001 § 74) [nedlægges fra budget 2002]
Her registreres udgifter til ledighedsydelse uden 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. Endelig registreres her
udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til personer, der
har været ansat i fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 5, jf. § 74 a, stk. 24.
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse mellem fleksjob i perioden indtil 1. juli 2001 efter den da gældende § 74 i lov om aktiv socialpolitik også registreres her.

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)
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.
Endelig registreres 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.

12

Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer
(§§ 74, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
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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.
13

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
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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.

19

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 udbetalt med 35 pct.
refusion (§ 104, stk. 1 og 2)
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BOTILBUD TIL PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VANSKELIGHEDER OG BEHANDLING AF MISBRUGERE
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer og behandling af misbrugere
mv.
5.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til
personer med særlige sociale problemer, herunder vedrørende tilbud til dagklienter i forbindelse med boformen, jf. § 94 i lov om social service.
Endvidere registreres her udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. efter
§ 71-73 a til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. § 81 i lov om social service.
Desuden registreres udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter § 86
til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, som
ydes i tilknytning til de særlige sygeafdelinger, jf. § 81 i lov om social service.
Endvidere registreres her udgifter til særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til
personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. § 87,
stk. 2 i lov om social service.
Endelig registreres her udgifter til aktivitets- og samværstilbud til personer med
særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. § 88, stk. 2, 2. pkt. i
lov om social service.
Det bemærkes, at udgifter i forbindelse med botræning herunder i form af en
udslusningsbolig uden for institutionen og til den efterfølgende
hjælp/opfølgende indsats til personer, der er fraflyttet botilbuddet, også registreres her.
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialministeriets "Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens
kapitel 18, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92", registreres
under art 5.2.
Udgifter til arbejdsdusør til personer, som deltager i særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb, jf. § 89 i lov om social service og § 2 i Socialministeriets
"Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet
beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud", registreres ligeledes under art 5.2.
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01 Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud
(§§ 87, stk. 2 og 88, stk. 2, 2. pkt.)
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. § 87, stk. 2 i lov om social service.
Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende aktivitetsog samværstilbud til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. § 88, stk. 2, 2. pkt. i lov om social service.
02 Kvindekrisecentre (§ 93 a)
Her registreres indtægter og udgifter til kvindekrisecentre, jf. Service-

Budget- og regnskabssystem
Dato: 1. december 2004

4.5.6 - side 2
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005

lovens § 93 a.
92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2)
Her registreres beboernes betaling for kost, logi m.v., jf. § 95, stk. 2 i
lov om social service.
5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling og døgnbehandling af alkoholskadede efter sygehuslovens § 16. Det
bemærkes, at den alkoholbehandling, som finder sted på sygehusafdelinger,
registreres på hovedkonto 4.
5.45 Behandling af stofmisbrugere
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af
stofmisbrugere, jf. § 85 i lov om social service. Udgifterne til behandling af
stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen
foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. § 93, stk. 1, nr. 2 i lov om social
service, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling.
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv.
samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 som ydes i
forbindelse med botilbuddet, jf. § 81 i lov om social service.
På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende beskyttet
beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i forbindelse med behandling af
stofmisbrugere, jf. §§ 87 og 88 i lov om social service.
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialministeriets "Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens
kapitel 18, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92", registreres
under art 5.2. Udgifter til aflønning af personer i beskyttet beskæftigelse og i
beskæftigelse i aktivitets- og samværstilbud, jf. § 89 i lov om social service og
§§ 1 og 3 i Socialministeriets "Bekendtgørelse om aflønning m.v. og støtte til
befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud", registreres ligeledes under art 5.2.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere (§ 85)
Her registreres udgifter til dagbehandling eller ambulant behandling af
stofmisbrugere, jf. § 85 i lov om social service. Udgifter til dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere afholdes endeligt af amtskommunerne, jf.
§ 130, stk. 2, nr. 1 i lov om social service. Ambulant behandling er i
modsætning til døgnbehandling karakteriseret ved, at behandlingen finder sted i tilknytning til personens sædvanlige miljø.
Udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
efter §§ 87 og 88 i forbindelse med dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere registreres ligeledes her.
02 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere (§ 85 og § 93, stk. 1, nr. 2)
Her registreres udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere, jf. §§ 85
og 93, stk. 1, nr. 2 i lov om social service. Udgifter til døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere er omfattet af reglerne om grundtakstfinansiering, jf. § 131 c, stk. 1 i lov om social service. Døgnbehandling er en in-
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tensiv behandling, som foregår væk fra personens sædvanlige miljø, og
hvor personen samtidig tager bopæl på behandlingsstedet. Udgifter til
behandling i form af Half-way-houses, som indgår som en del af et
døgnbehandlingstilbud, registreres ligeledes her.
Udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 i lov om social service
i forbindelse med døgnbehandlingstilbuddet registreres ligeledes her. På
denne gruppering registrerer amtskommunerne endvidere udgifter til
hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger i forbindelse med døgnbehandlingen.
Endelig registreres her udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitetsog samværstilbud efter §§ 87 og 88 i lov om social service i tilknytning
til døgnbehandlingstilbuddet.
92 Klienters betaling (§ 95, stk. 2)
Her registreres indtægter i form af klienters betaling for ophold i boformer efter § 93, stk. 1, nr. 2, jf. § 95, stk. 2 i lov om social service.

RÅDGIVNING
5.46 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og
videnscentre for børn og unge, jf. § 34 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Rådgivning, der udgår fra
den centrale forvaltning, registreres på hovedkonto 6.
På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende hjælpemiddelcentraler, herunder indkøb af hjælpemidler, f.eks. i forbindelse med
etablering og drift af hjælpemiddeldepoter.
Ved overførsel til en institution inden for kommunen registreres transaktionen
som en intern afregning, dvs. ved plus/minusposteringer på de eksterne arter
eller ved anvendelse af de interne arter under hovedart 9.
Det bemærkes, at udgifter til Dansk Hjælpemiddel Institut og til Blindeinstituttets materialesamling registreres på funktionen.
Betaling for rådgivning, som ydes af lands- og landsdelsdækkende institutioner
- herunder videncentre - udgiftsføres på denne funktion. Produktionsomkostningerne i forbindelse med rådgivningen og den modtagne betaling registreres
på funktionen for den institution, der udfører rådgivningen.
Udgifter til antikonceptionsklinikker registreres på funktion 4.32.
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FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE
5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk
handicappede m.v.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til
længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med
betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, jf. § 92 i lov om social service.
Udgifter til botilbud til længerevarende ophold for sindslidende registreres på
funktion 5.55.
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv.
samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet, jf. § 81
i lov om social service.
På funktionen registrerer amtskommunerne endvidere udgifter til ledsageordningen efter § 78, til kontaktpersonordning for døvblinde efter § 79 og til
hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger til udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet.
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens
kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92”, registreres
under art 5.2.
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse
efter § 87 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.38, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter § 88 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.39.
Kommunens grundtakstbetaling til amtskommunen for ophold i boformer efter
§ 92, jf. § 131 a i lov om social service, registreres på gruppering 02.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
02 Botilbud til længerevarende ophold 67 år (§ 92)
Her registrerer KL-kommunerne udgifter, herunder grundtakstbetaling til amtskommunen, vedrørende botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. betydeligt og
varigt nedsat funktionsevne, jf. § 92 i lov om social service.
93 Beboeres betaling for service
Her registreres kommunerne beboeres betaling for diverse serviceydelser, herunder kost, vask, transport mv.
94 Beboeres betaling for husleje
Her registrerer beboernes betaling for husleje. Jf. § 5 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter §
92”.
95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83)
Her registreres betaling for særlig service for beboere, som modtagere
højeste eller mellemste førtidspension, jf. § 83 i lov om social service.
96 Beboeres betaling for el og varme

Budget- og regnskabssystem
Dato: 1. december 2004

4.5.7 - side 2
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Her registrerer kommunerne beboernes betaling for el og varme. Jf.
§ 8 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud
mv. efter servicelovens kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse
med botilbud efter § 92”.
5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til
midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med
betydelig nedsat funktionsevne, jf. § 93, stk. 1, nr. 1 i lov om social service.
Desuden registreres her udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt på hold for udviklingshæmmede mv. med nedsat funktionsevne og for
personer med særlige sociale problemer, jf. § 93, stk. 1, nr. 2 i lov om social
service. Udgifter til svangre- og mødrehjem registreres ligeledes på denne
funktion.
Udgifter til amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende
registreres på funktion 5.56.
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv.
samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet, jf. § 81
i lov om social service.
På funktionen registrerer amtskommunerne endvidere udgifter til ledsageordningen efter § 78, til kontaktpersonordning for døvblinde efter § 79 og til
hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger til udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet.
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens
kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92”, registreres
under art 5.2.
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende døgnbehandlingstilbud til
stofmisbrugere efter § 93, stk. 1, nr. 2 i lov om social service registreres på
funktion 5.45.
Det bemærkes endvidere, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.38, og
at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter § 88 i
forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.39.
Kommunens grundtakstbetaling til amtskommunen for ophold i boformer efter
§ 93, jf. § 131 a i lov om social service, registreres på gruppering 01.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold (§ 93)
Her registrerer kommunerne udgifter, herunder grundtakstbetaling til
amtskommunen, vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med betydelig nedsat
funktionsevne, jf. § 93, stk. 1, nr. 1 i lov om social service.
92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2)
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Her registreres alle beboeres betaling, jf. § 95, stk. 2 i lov om social
service.
5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige
behov
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale
botilbud til midlertidigt ophold for personer, som på grund af betydelig nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov
herfor, jf. § 91 i lov om social service.
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv.
samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 til personer med nedsat funktionsevne mv. i forbindelse med botilbuddet.
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens
kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92”, registreres
under art 5.2.
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse
efter § 87 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.38, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter § 88 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.39.
Der er desuden autoriseret en driftsgruppering til registrering af amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning
inden for midlertidige botilbud, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter §§ 131 a og 131
c, jf. § 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinansiering kan
omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der overstiger
den modsvarende grundtakst efter § 131 a, jf. § 131 d. Der henvises i øvrigt til
de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om social service.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold (§ 91)
Her registrerer kommunerne udgifter, herunder grundtakstbetaling til
amtskommunen, vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med betydelig nedsat
funktionsevne, jf. § 91 i lov om social service.
03 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d)
Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for pleje og omsorg mv.
af ældre og handicappede, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service, og
hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter §§ 131 a og 131 c, jf. § 131 d i lov om social service. Den
amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til
den kommunale opgaveløsning, der overstiger den modsvarende
grundtakst efter §§ 131 a og 131 c, jf. § 131 d. Der henvises i øvrigt
til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende
amtskommunal
medfinansiering
efter
§
131
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d i lov om social service.
92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2)
Her registrerer KL-kommunerne beboere under 67 år’s betaling, jf. §
95, stk. 2 i lov om social service. Københavns og Frederiksberg
kommuner samt amtskommunerne registrerer her alle beboeres betaling, jf. § 95, stk. 2 i lov om social service.
5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 31, 78, 79 og 80 i lov
om social service. Desuden registreres udgifter til ansættelse af hjælpere til
personer med nedsat funktionsevne efter § 77 i lov om social service.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende på 67 år og derover (§
80)
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende på 67 år og derover, jf. § 80 i lov
om social service.
02 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år (§ 80)
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende under 67 år, jf. § 80 i lov om social
service.
03 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne (§§ 31
og 78)
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 78 i lov om social service.
Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse
til unge mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. § 31 i
lov om social service.
Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til ledsageordningen efter § 78, der ydes til personer i forbindelse med ophold i
botilbud efter §§ 92 og 93, sammen med udgifterne til selve botilbuddet på de relevante funktioner herfor, dvs. på funktionerne 5.50, 5.51,
5.55 og 5.56. På samme måde registrerer amtskommunerne udgifter
til ledsagelse efter § 78, der ydes til personer, som har ophold i almene boliger mv. samt på plejehjem og i beskyttede boliger efter § 140,
sammen med udgifterne til de øvrige sociale serviceydelser til disse
personer på funktion 5.32.
Endelig registrerer amtskommunerne udgifter til ledsagelse efter § 31,
som ydes til unge i forbindelse med døgnophold efter § 40, stk. 2, nr.
4, 5 og 11 og efter § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4, sammen med udgifter til
døgnopholdet på de relevante konti herfor, dvs. på de relevante grupperinger på funktion 5.20 og 5.23 samt på gruppering 04 og 05
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på funktion 5.21.
04 Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 79)
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kontaktpersonordning til personer, som er døvblinde, jf. § 79 i lov om social service.
Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til kontaktpersonordningen for døvblinde efter § 79, der ydes til personer i forbindelse med ophold i botilbud efter §§ 92 og 93, sammen med udgifterne til selve botilbuddet på de relevante funktioner herfor, dvs. på
funktionerne 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56. På samme måde registrerer
amtskommunerne udgifter til kontaktpersonordningen for døvblinde
efter § 79, der ydes til personer, som har ophold i almene boliger mv.
samt på plejehjem og i beskyttede boliger efter § 140, sammen med
udgifterne til de øvrige sociale serviceydelser til disse personer på
funktion 5.32. Endelig registrerer amtskommunerne udgifter til kontaktpersonordningen for døvblinde efter § 79, som ydes til personer
med hjælpeordningen efter § 77, sammen med udgifterne til denne
hjælpeordning på gruppering 05 på funktion 5.53.
05 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§
77)
Her registreres udgifter til tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter §
77 i lov om social service. Amtskommunerne registrerer her betaling
af udgifter over grundtaksten til hjælpeordningen efter § 77, jf. § 131
a i lov om social service.
5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, pasning af
døende og pasning af nærtstående
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler,
forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 19 i lov om social service. Desuden registreres på denne funktion udgifter til
ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter
§ 103 a (kapitel 19 a) i lov om social service samt vedrørende pasning af døende efter kapitel 20 i lov om social service.
Ved direkte køb af hjælpemidler anvendes de enkelte udgiftsarter, dvs. købet
artskonteres efter beskaffenhed. Dette indebærer, at art 5.2 kun anvendes, når
der er tale om direkte overførsler til personer, dvs. der skal ske direkte fakturering fra leverandør til modtageren. Samme regel gælder også for boligindretning.
Specielt for biler bemærkes, at disse hjælpemidler på funktion 5.54 altid skal
registreres under anvendelse af art 5.2.
Pålægges det brugeren af hjælpemidlet at betale en del af udgiften - eventuelt
over en årrække i form af, at kommunen yder et lån - berører afdragsbetalingerne ikke kommunens adgang til at få momsrefusion. Afdragsbetalingerne
sidestilles herved med andre brugerbetalinger på det sociale område.
I de tilfælde, hvor kommunen forestår indkøb af hjælpemidler til f.eks. hjæl-
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pemiddeldepoter, registreres udgiften på funktion 5.46.
Når et hjælpemiddel overføres til funktion 5.54 fra kommunens egen hjælpemiddelcentral, registreres overførslen som en intern transaktion, dvs. ved anvendelse af plus/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af
de interne arter under hovedart 9.
Ved udlån i henhold til serviceloven under funktion 5.54 debiteres udlånet
funktion 5.54 ved lånets udbetaling. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del af udlånet, således at kommunens og statens andel debiteres funktion 9.25 til kredit for
balancekonto 9.99. Ved indbetaling af afdrag krediteres funktion 5.54. Senest i
forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.25 til
debet for balancekonto 9.99.
Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger vedrørende udgifter til
pasning af nærtstående, plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende
efter §§ 103 a, 104 og 107 i lov om social service til henholdsvis personer under 67 år og personer på 67 år og derover. KL-kommunerne skal registrere
udgifterne på disse to grupperinger. Dette er en følge af refusionsordningen i
overgangsperioden i forbindelse med indførelsen af grundtakstmodellen i stedet
for delt finansiering. Københavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer alle udgifter til plejevederlag mv. på gruppering 18 vedrørende personer under 67 år uanset personens alder.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01 Støtte til køb af bil mv. (§ 99)
Her registreres udgifter til støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 99, stk. 1 og 2 i
lov om social service.
Endvidere registreres her udgifter til støtte til udskiftning af bil, støtte
til nødvendig indretning mv., tilskud til køreundervisning mv., samt
støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil, jf. §
99, stk. 3 i lov om social service og Socialministeriets bekendtgørelse
om støtte til køb af bil efter servicelovens § 99.
02 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer på 67 år og derover (§
97, stk. 1)
Her registreres udgifter til ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj,
ydet af kommunen i henhold til servicelovens § 97, stk. 1, til personer
på 67 år eller derover.
Grupperingen omfatter bl.a. ortopædiske sko og indlæg, brystproteser, bandager og korsetter. Arm- og benproteser, der ydes af amtet, jf.
servicelovens § 97, stk. 2, registreres ikke på denne gruppering, men
på gruppering
03 Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97,
stk. 1)
Her registreres udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler til personer på 67 år og derover, ydet af kommunen i henhold til servicelovens § 97, stk. 1.
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Grupperingen omfatter bl.a. bleer og alle hjælpemidler til afhjælpning
af stomier, herunder udbetalte kontante ydelser.
04 Andre hjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 1)
Her registreres udgifter til andre hjælpemidler til personer på 67 år og
derover, ydet af kommunen i henhold til servicelovens § 97, stk. 1.
Grupperingen omfatter andre kommunalt ydede hjælpemidler end ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj og inkontinens- og stomihjælpemidler.
05 Forbrugsgoder til personer på 67 år og derover (§ 98, stk. 1)
Her registreres udgifter til hjælp til køb af forbrugsgoder til personer
på 67 år og derover, som kommunen yder, jf. servicelovens § 98, stk.
1.
06 Hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover (§ 102)
Her registreres udgifter til hjælp til indretning af bolig til personer på
67 år og derover med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,
jf. servicelovens § 102, stk. 1.
Endvidere registreres her udgifter til hjælp til dækning af udgifter til
anskaffelse af en anden bolig til personer på 67 år og derover med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 102, stk. 2.
07 Støtte til individuel befordring til personer på 67 år og derover (§ 103)
Her registreres udgifter til personer på 67 år og derover, som på grund
af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler, jf. servicelovens § 103.
08 Optiske synshjælpemidler (§ 97, stk. 2, nr. 1)
Her registreres udgifter til amtsligt ydede optiske synshjælpemidler
og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med en varigt
nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige
øjenlidelser, jf. § 97, stk. 2, nr. 1 i lov om social service.
Det bemærkes, at hjælpemidler til afhjælpning af synshandicap, som
er ydet af kommunen efter § 97, stk. 1 i lov om social service, ikke
registreres her, men på gruppering 04.
09 Arm- og benproteser (§ 97, stk. 2, nr. 2)
Her registreres udgifter til arm- og benproteser, der ydes af amtet, jf.
servicelovens § 97, stk. 2, nr. 2.
10 Høreapparater (§ 97, stk. 2, nr. 3 og stk. 5)
Her registreres udgifter til høreapparater og batterier ydet af amtet, jf.
§ 97, stk. 2, nr. 3 i lov om social service. Udgifterne registreres under
anvendelse af art 2.9. Endvidere registreres her udgifter til tilskud til
høreapparater til personer, som vælger at blive behandlet af en privat,
godkendt høreapparatleverandør, jf. § 97, stk. 5 i lov om social service. Tilskuddet registreres under anvendelse af art 5.2.
Det bemærkes, at kommunalt ydede teleslynger og andre hørehjælpemidler efter § 97, stk. 1 i lov om social service, ikke registreres på
denne gruppering, men på gruppering 04.
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11 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d)
Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for hjælpemidler, forbrugsgoder mv., som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede
tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de
kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter
§§ 131 a og 131 c, jf. § 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst
efter §§ 131 a og 131 c, jf. § 131 d. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om social service.
Gruppering 12-17 svarer til grupperingerne 2-7 blot for personer under 67 år.
18 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende i
eget hjem samt udgifter til pasning af nærtstående for personer under 67 år
(§§ 103 a, 104 og 107)
Her registrerer KL-kommunerne udgifter og indtægter til pasning af
nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom mv. efter § 103a i
lov om social service for personer under 67 år. Endvidere registrerer
KL-kommunerne udgifter til plejevederlag til personer, som passer en
nærtstående under 67 år, der ønsker at dø i eget hjem, jf. § 104 i lov
om social service. Endelig registrerer KL-kommunerne her udgifter
til hjælp til sygeplejeartikler og lignende til personer under 67 år, såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning, jf. § 107 i lov om
social service. Københavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer her alle udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler og lignende efter §§ 104 og 107 uanset personens alder
19 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (§§ 97, stk. 2, nr. 4 og 98, stk. 2)
Her registreres udgifter til særlige informationsteknologiske hjælpemidler og dertil understøttende hjælpemidler ydet af amtet, jf. § 97,
stk. 2, nr. 4 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter
til forbrugsgoder, som er en del af et informationsteknologisk hjælpemiddel, som amtet yder støtte til, jf. § 98, stk. 2 i lov om social service.
20 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende
i eget hjem samt udgifter til pasning af nærtstående for personer på 67 år
og derover (§§ 103 a, 104 og 107)
Her registrerer KL-kommunerne udgifter og indtægter til pasning af
nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom mv. efter § 103a i
lov om social service for personer på 67 år og derover. Endvidere registrerer KL-kommunerne udgifter til plejevederlag til personer, som
passer en nærtstående på 67 år og derover, der ønsker at dø i eget
hjem, jf. § 104 i lov om social service. Endelig registrerer KLkommunerne her udgifter til hjælp til sygeplejeartikler og lignende til
personer på 67 år og derover, såfremt udgiften ikke dækkes af anden
lovgivning,
jf.
§
107
i
lov
om
social
service.
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91 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. til personer på 67 år og
derover ydet før 1.1. 2002 (§ 99)
Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter § 99 i
lov om social service til personer på 67 år og derover, og hvor støtten
er ydet før 1. januar 2002.
92 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. til personer under 67 år
ydet før 1.1. 2002 (§ 99)
Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter § 99 i
lov om social service til personer under 67 år, og hvor støtten er ydet
før 1. januar 2002.
93 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover (§ 102, stk. 4)
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover, jf. § 102, stk. 4 i lov om social service.
94 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer under 67 år (§ 102,
stk. 4)
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning til personer under 67 år, jf. § 102, stk. 4 i lov om social service.
95 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter 1.1. 2002 (§
99)
Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter § 99 i
lov om social service, hvor støtten er ydet efter 1. januar 2002
5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til
længerevarende ophold til sindslidende med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, jf. § 92 i lov om social service.
Der gælder i øvrigt tilsvarende konteringsregler for funktion 5.55 som for funktion 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk
handicappede m.v.
Der er autoriseret driftsgrupperinger på funktionen svarende til funktion 5.50.
5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til
midlertidigt ophold for sindslidende med betydelig nedsat funktionsevne, jf. §
93, stk. 1, nr. 1 i lov om social service.
Der gælder i øvrigt tilsvarende konteringsregler for funktion 5.56 som for funktion 5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.
Der er autoriseret driftsgruppering på funktionen svarende til funktion 5.51.
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SYGEDAGPENGE
5.71 Sygedagpenge
På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, hvortil staten yder 50 pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter
52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 30, stk. 1,
2. og 3. punktum og §30, stk. 2 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Det
bemærkes, at udgifter til sygedagpenge, hvortil staten yder 100 pct. refusion,
registreres på funktion 8.52.
Det bemærkes endvidere, at kommunens indtægter som arbejdsgiver i form af
refusion af sygedagpenge fra dagpengemyndighedskommunen, i regnskabet
skal registreres på de relevante funktioner, hvor udgiften til løn (herunder løn
under sygdom) til de pågældende registreres.
Der er på funktionen autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger:
01

Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion
Her registreres udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen
afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 30, stk. 1, 3. punktum i lov
om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

03

Sygedagpenge med 50 pct. refusion
Her registreres udgifter til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 30,
stk. 1, 2. punktum i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

04

Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn
Her registreres udgifter til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 30,
stk. 2 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

90

Regresindtægter vedrørende sygedagpenge
Her registreres alle kommunens indtægter fra regres for udgifter til sygedagpenge, jf. § 39, stk. 2 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel,
uanset om kommunen har afholdt de fulde udgifter eller om staten har
ydet 50 eller 100 procent refusion.

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

Hertil kommer enkelte andre ydelser, bl.a. tilskud til etablering af bedriftssundhedstjenester
Det bemærkes, at amtskommunernes udgifter til sygesikring registreres under
hovedkonto
4.
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03

Fast tilskud i forbindelse med grundtaktsmodellens overgangsordning
Her registreres det faste tilskud, der afløser statsrefusionen i forbindelse
med grundtakstmodellen overgangsordning.

04

Tilskud til »ø-kommuner«
Her registreres tilskud til kommuner på øer, der består af én eller to
kommuner, jf. § 22 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud
til kommuner og amtskommuner.

05

Tilskud vedrørende børn og unge i særligt dagtilbud eller døgnophold jf.
grundtakstmodellens overgangsordning.
Her registreres tilskud på 75.000 kr. pr. barn eller ung i særligt dagtilbud eller døgntilbud, jf. § 5, stk. 6 i lov om ændring af lov om social
service og lov om hjemmesygeplejeskeordninger (Indførelse af en
grundtakstmodel for visse sociale ydelser i stedet for delt finansiering).

06

Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab
Her registreres tilskud som følge af byrdefordelingsmæssige tab i forbindelse med ændringerne i udlignings- og tilskudsloven samt byrdefordelingsmæssige tab i forbindelse med skattereformen, ændret satsregulering og bruttoficeringen af sociale ydelser, jf. § 19, stk. 2 og stk. 3 i
lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og
amtskommuner.

08

Særligt tilskud til København og Frederiksberg kommuner jf. grundtakstmodellens overgangsordning
Her registreres særlige tilskud til København og Frederiksberg kommuner, med henblik på at afbøde økonomiske konsekvenser af finansieringsomlægningen, herunder overgangsordningen for de to kommuner,
jf. § 5, stk. 11 i lov om ændring af lov om social service og lov om
hjemmesygeplejeskeordninger (Indførelse af en grundtakstmodel for
visse sociale ydelser i stedet for delt finansiering)

10

Efterreguleringer
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for kommuner, som har valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget og for
kommuner, som har valgt at lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til
grund for skatteudskrivningen. Det budgetterede provenu af ligningsforhøjelser
registreres på gruppering 03.
På gruppering 02 budgetteres og regnskabsføres for lidt eller for meget modtaget forskudsbeløb af indkomstskat, som afregnes to år efter kalenderåret. For
kommuner og amtskommuner, som har valgt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag det pågældende kalenderår, budgetteres og regnskabsføres for
lidt eller for meget modtaget forskudsbeløb af ligningsprovenu m.v.
Det bemærkes, at for kommuner eller amtskommuner som har valgt selv at
budgettere udskrivningsgrundlaget, registreres det af Skatteministeriet pålagte
procenttillæg vedrørende for meget eller for lidt udbetalt forskudsbeløb også på
grupperingen.
På gruppering 03 registreres det beløb, som kommuner og amtskommuner har
budgetteret med til foreløbig dækning af ligningsprovenuet.
På gruppering 04 registreres afregning til staten af ikke-inddrevne kommunale
indkomstskatterestancer, mens kommunens andel af inddrevne indkomstskatter,
som udbetales af staten til kommunen, registreres på gruppering 05. Det bemærkes, at afregningen med staten af indkomstskatterestancer skal registreres
på status som en op- eller nedskrivning af tilgodehavendet på staten på funktion
9.13.
På gruppering 06 registreres afregning med staten som følge af det skrå skatteloft.
Efterreguleringer, indgående afskrevne indkomstskatter, uerholdelige og eftergivne indkomstskatter, afregning af indkomstskatter med andre kommuner
samt udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat registreres på grupperingerne 07-09. Renteudgifter og -indtægter vedrørende disse beløb registreres på funktion 7.15.
7.91 Ejendomsværdiskat
På denne funktion registreres indtægter og udgifter ved ejendomsværdiskat jf.
lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat. Registreringen
foretages under dranst 7.
01

Forskudsbeløb af ejendomsværdiskat
Her registreres forskudsbeløb af ejendomsværdiskat.

03

Efterreguleringer
Her budgetteres og regnskabsføres for lidt eller for meget modtaget forskudsbeløb af ejendomsværdiskat, som afregnes tre år efter kalenderåret.

På gruppering 04 registreres afregning til staten af ikke-inddrevne kommunale
ejendomsværdiskatterestancer, mens kommunens andel af inddrevne ejendomsværdiskatter, som udbetales af staten til kommunen, registreres på gruppering 05. Det bemærkes, at afregningen med staten af ejendomsværdiskatterestancer skal registreres på status som en op- eller nedskrivning af tilgodehaven
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det til staten på funktion 9.13.
7.92 Selskabsskat m.v.
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:
01

Afregning af selskabsskat m.v.
Her registreres den kommunale andel af selskabsskatter m.v. af selskaber, der er hjemmehørende i kommunen samt beløb til viderefordeling
til henholdsvis fra andre kommuner.

7.93 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:
01
02
04
05

Kommunal indkomstskat af statsinstitutioner
Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven
Kommunens andel af skat af dødsboer
Indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af kildeskatteloven

7.94 Grundskyld
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende grundskyld.
Grundskyld registreres under dranst 7 på gruppering 01 Grundskyld.
Tilskud til kommuner med provenutab som følge af loftet over grundskyldspromillen over landbrugsejendomme m.v., samt tilskud til kommuner med provenutab som følge af loft over den afgiftspligtige grundværdi registreres på
gruppering 02 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld.
7.95 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
grupperinger:
02 Dækningsafgift af offentlige ejendomme
03 Dækningsafgift af forretningsejendomme
7.96 Øvrige skatter og afgifter
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende afgifter af pensionsordninger m.v. og afgifter efter ligningsloven samt øvrige skatter og afgifter. Der er autoriseret følgende grupperinger under dranst 7:
01
04
05

Afgifter af pensionsordninger m.v.
Efterbetaling og bøder
Frigørelsesafgift

På gruppering 01 registreres den kommunale andel af afgifter af pensionsordninger m.v. samt af afgifter efter ligningslovens §§ 7 N og 14 C.
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Det bemærkes, at skatteprovenuet af udbetalinger fra pensionsordninger, der
indgår i den kommunale og amtskommunale indkomstskat, registreres på funktion 7.90.
Gruppering 05 anvendes til registrering af kommunens andel af pålignede frigørelsesafgifter. Rente af kommunens andel af henstandsbeløb registreres på
funktion 7.25.
Statens andel af de indbetalte beløb registreres på funktion 7.52, hvorfra afregning kan ske til staten.
Ved ydet henstand debiteres funktion 7.25 for det samlede beløb, mens statens
andel krediteres funktion 7.52, og kommunens andel krediteres funktion 7.96.
Ved indbetaling af henstandsbeløb krediteres funktion 7.25. Herefter kan statens andel afregnes, jf. funktion 7.52.

Budget- og regnskabssystem
Dato: 1. december 2004

4.8 - side 17
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 1991

Hvor opkøb af udenlandsk møntede obligationer til amortisation træder i stedet
for udtrækning, debiteres kontoen ved købet med den pålydende værdi, baseret
på valutakursen på købstidspunktet.
Registrering af kreditbevægelser sker ved lånenes optagelse med den nominelle
værdi og - for udenlandske låns vedkommende - til valutakursen på hjemtagelsestidspunktet, idet eventuelt kurstab registreres på funktion 7.77.
8.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor
På denne funktion registreres forskydninger i prioritetslån og gældsbreve samt
andre former for langfristede lån, f.eks. leverandørkreditter af varighed over ét
år hos private personer og virksomheder.
Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag, indfrielse eller overdragelse.
Registrering af kreditbevægelser sker ved lånenes optagelse, dvs. ved udstedelse af gældsbreve, ved træk på leverandørkreditter, ved overtagelse af privat
pantegæld eller udstedelse af gældsbreve i forbindelse med køb af fast ejendom
og i øvrigt når der opstår et gældsforhold, der har varighed ud over ét år, og
som ikke henhører under andre funktioner under langfristet gæld.
8.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor
På denne funktion registreres forskydninger i lån, optaget i udlandet (bortset fra
obligationslån), herunder leverandørkreditter af varighed over ét år hos udenlandske firmaer. Forskydninger i lån optaget i udenlandsk valuta hos en indenlandsk kreditor registreres på den relevante funktion vedrørende indenlandske
kreditorer.
Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag eller indfrielse.
Registrering af kreditbevægelser sker ved optagelse af lån eller ved træk på
leverandørkreditter.
Alle debet- og kreditbevægelser i årets løb registreres i danske kroner i overensstemmelse med de ved transaktionerne anvendte valutakurser.
I det omfang omlægninger af udlandslån sker uden kassebevægelser, registreres
omlægningerne alene som statusop- eller nedskrivninger på funktion 9.76 med
modpost på balancekonto 9.99.
8.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger
På denne funktion registreres forskydninger i langfristet gæld vedrørende ældreboliger.
Det bemærkes, at al langfristet gæld vedrørende ældreboliger registreres her
uanset kreditor.
8.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer
På denne funktion registreres hjemtagne lån til færgeinvesteringer.
Det bemærkes, at gæld vedrørende færgeinvesteringer registreres her uanset
kreditor.

Budget- og regnskabssystem
Dato: 1. december 2004

4.8 - side 19
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

mens den krediteres ved afgange.
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets
finansieringskilde:
01 Takstfinansierede aktiver
02 Selvejende institutioners aktiver
03 Øvrige skattefinansierede aktiver

OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG
8.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg
På denne funktion registreres til- og afgange vedrørende grunde og bygninger
bestemt til videresalg. Eventuelle op- eller nedskrivninger henholdsvis debiteres og krediteres funktionen.
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets
finansieringskilde:
01 Takstfinansierede aktiver
02 Selvejende institutioners aktiver
03 Øvrige skattefinansierede aktiver

HENSATTE FORPLIGTELSER
8.90 Hensatte forpligtelser
På denne funktion registreres ændringer i kommunens hensatte forpligtelser.
Ved forøgelse af forpligtelsen krediteres funktionen, mens den debiteres ved
formindskelse.
Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen:
01 Pensionsforpligtelser
Det er obligatorisk at bruge gruppering 01, mens det er frivilligt at registrere
øvrige hensatte forpligtelser.

EGENKAPITAL
8.91 Modpost for takstfinansierede aktiver
8.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver
8.93 Modpost for skattefinansierede aktiver
Der er tale om tekniske funktioner som afspejler forskydninger på funktionerne
9.91-9.93.
8.94 Reserve for opskrivninger
På denne funktion registreres evt. opskrivninger af kommunens materielle anlægsaktiver. Ved opskrivning krediteres funktionen
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Ved regnskabsafslutningen skal saldoen på funktion 9.17 i gammel regnskabsår
svare til summen af posteringer på funktion 8.17 i nyt regnskabsår med modsat
fortegn.
Der henvises i øvrigt til konteringsreglerne for funktion 9.60.
9.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst
Saldoen skal ved regnskabsafslutningen svare til de samlede finansielle aktiver
tilhørende selvejende institutioner med overenskomst.
9.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner
Saldoen skal svare til det samlede tilgodehavende, der altid skal kunne specificeres på enkeltposter.

LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER
9.20 Pantebreve
Saldoen skal svare til det aktuelle resttilgodehavende. Uerholdelige tilgodehavender eller tilgodehavender, der er konverteret til tilskud, afgangsføres over
balancekonto 9.99.
9.21 Aktier og andelsbeviser m.v.
Saldoen skal for noterede aktier svare til kursværdien pr. 31. december. Kursregulering foretages over balancekonto 9.99.
Modtagelse af fondsaktier samt op- og nedskrivning af aktiernes påtrykte værdi
registreres alene på hovedkonto 9 - med modpost på balancekonto 9.99.
For ikke-noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser
o.l.) foretages indregningen efter den indre værdis metode opgjort i henhold til
senest aflagte årsregnskab eller foreløbigt regnskab for de selskaber, som
kommunen har kapitalandele i. Et selskabs indre værdi er dets egenkapital.
Metoden indebærer, at kommunen i balancen skal indregne en andel af selskabets indre værdi svarende til kommunens ejerandel. Indre værdis metode finder
ligeledes anvendelse på ejerandele i fælleskommunale selskaber. I bemærkningerne til regnskabet vises beregningen af den indre værdi for hvert enkelt selskab. Værdireguleringen foretages med modpost på balancekonto 9.99.
Der er på funktionen under dranst 5 Finansforskydninger oprettet en gruppering
til registrering af netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber.
9.22 Tilgodehavender hos grundejere
9.23 Udlån til beboerindskud
Nye udlån og tilgodehavender optages til nominel værdi, jf. funktion 8.22 og
8.23.
Saldoen på funktionerne 9.22 og 9.23 skal ved regnskabsafslutningen svare til
den aktuelle restsum på tilgodehavenderne med nedskrivning af forventet tab
på tilgodehavenderne. Nedskrivningen kan ved regnskabsårets slutning foretages som en procentdel af de forskellige typer af tilgodehavender baseret på
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historiske erfaringer. Nedskrivningen foretages direkte på balancen ved at kreditere 9.22 eller 9.23 med modpost på balancekonto 9.99.
I bemærkningerne til regnskabet skal der redegøres for den nominelle værdi af
tilgodehavender og udlån.
I balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringen tilbageføres, så kontiene igen viser det nominelle tilgodehavende.
Eventuelle uerholdelige beløb afgangsføres på balancekonto 9.99
9.24 Indskud i landsbyggefonden m.v.
Som følge af de meget gunstige lånevilkår, med bl.a. rentefrihed og betydelig
afdragsfrihed, der ydes vedrørende indskud landsbyggefonden mv. skal saldoen
ultimo regnskabsåret markeres med ”-” i kommunens balance. Reguleringen af
de uafviklede indskud i landsbyggefonden m.v. sker med modpost på balancekonto 9.99.
I bemærkningerne til regnskabet skal der redegøres for den nominelle værdi af
kommunens uafviklede indskud i landsbyggefonden m.v.
I balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringen tilbageføres, så kontoen igen viser det nominelle tilgodehavende.
På funktionen er autoriseret to grupperinger til registrering af indskud af
grundkapital i henholdsvis private og kommunale ældreboliger. Debetsaldoen
på gruppering 01 skal svare til summen af uafviklede indskud af grundkapital i
landsbyggefonden. Debetsaldoen på gruppering 02 skal svare til summen af de
uafviklede kommunale indskud af grundkapital. Der henvises i øvrigt til konteringsreglerne for funktion 5.30 Ældreboliger.
Saldoen på de autoriserede grupperinger skal i forbindelse med afslutningen af
årsregnskabet markeres med ”-”.
9.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender
Nye udlån og tilgodehavender optages til nominel værdi, jf. funktion 8.25.
Saldoen skal ved regnskabsafslutningen svare til det samlede resttilgodehavende tilgodehavenderne med nedskrivning af forventet tab på tilgodehavenderne.
Nedskrivningen kan ved regnskabsårets slutning foretages som en procentdel af
de forskellige typer af tilgodehavender baseret på historiske erfaringer. Nedskrivningen foretages direkte på balancen ved at kreditere 9.25 med modpost på
balancekonto 9.99.
I bemærkningerne til regnskabet skal der redegøres for den nominelle værdi af
tilgodehavender og udlån.
I balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringen tilbageføres, så kontoen igen viser det nominelle tilgodehavende.
Styring af tilbagebetalingspligtige ydelser kan foregå på funktion 9.25 med
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modpost på balancekonto 9.99.
Der er på funktionen autoriseret en gruppering 02 til registrering af lån til betaling af ejendomsskatter.
9.26 Ikke-likvide obligationer
Primosaldoen samt forskydningerne i årets løb på funktion 8.26 skal svare tilbeholdningen opgjort efter kursen ved foregående års slutning eller købskursen
ved tilgang i året. Ved regnskabsårets slutning reguleres værdien efter den aktuelle kursværdi med modpost på balancekonto 9.99.
Efter den enkelte kommunes bestemmelse kan beholdningen i stedet enten registreres til erhvervelsesværdien eller til den nominelle værdi. Kursregulering i
forbindelse hermed sker over balancekonto 9.99.
9.27 Deponerede beløb for lån m.v.
Saldoen skal ved regnskabsafslutningen svare til det samlede beløb, der er deponeret i forbindelse med optagelse af lån, garantistillelse eller indgåelse af lejemål og leasingaftaler m.v.

UDLÆG VEDRØRENDE
NINGSVIRKSOMHEDER

JORDFORSYNING

OG

FORSY-

9.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt
9.31 Gasforsyning
9.32 El-forsyning
9.33 Varmeforsyning
9.34 Vandforsyning
9.35 Andre forsyningsvirksomheder
På disse funktioner registreres udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder.
Forsyningsvirksomhederne – med undtagelse af elforsyning – adskiller sig fra
de øvrige kommunale områder ved, at de skal hvile i sig selv, dvs. at de skal
finansieres over taksterne og at indtægter og udgifter set over en årrække skal
balancere. For at kunne opgøre dette registreres kommunens mellemværende
med forsyningsvirksomhederne på disse funktioner.
Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen reguleres udlægsfunktionerne
9.30, 9.31 og 9.33-9.35 efter resultaterne af den samlede drift- og anlægsvirksomhed på funktionerne 1.01, 1.03 og1.04 og 1.40-1.44 samt 1.50-1.55, såfremt
kommunen har besluttet at gebyrfinansiere renovationsområdet eller dele heraf
efter hvile-i-sig-selv-princippet. Endvidere kan kommunen, hvis den ønsker
det, foretage mellemregning for funktion 1.06. Modposteringen foregår på balancekonto 9.99.
Da elforsyning ikke længere er omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv
princip, skal mellemværende registreret på funktion 9.32 El-forsyning, med
virkning fra regnskab 2000, ikke længere reguleres for det løbende resultat på
funktion 1.02. Mellemværende som er registreret på funktion 9.32 påvirkes kun
af aftaler om indskud i netvirksomheden eller afvikling/nedbringelse af gælds
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forhold.
Det bemærkes, at der på funktion 9.32 er autoriseret en gruppering til registrering af udlæg vedrørende el-selskabernes sideordnede aktiviteter. Der er endvidere på funktionen under dranst 8 Aktiver oprettet en gruppering til registrering
af forpligtelse for tjenestemænd.
Beregnede rentebeløb konteres direkte på funktionerne på hovedkonto 1 og
modposteres på funktionerne 7.30-7.35.
Afskrivning på tilgodehavender registreres som debitering på funktionerne
9.30, 9.31 og 9.33-9.35 for nettobeløb og på funktion 9.59 for moms til kreditering for statuskontoen for restancen (9.14) eller (9.15).
I forbindelse med bl.a. lov om varmeforsyning og lov om el-forsyning kan der
foretages henlæggelser og afskrivninger for forsyningsvirksomheder. Sådanne
henlæggelser og afskrivninger registreres via hovedart 0.

AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER
UDBETALING FOR ANDRE
9.36 Kommuner og amtskommuner m.v.
9.37 Staten
Saldiene består af krav på tredjemand samt af beholdning af aktiver (postgiroanvisninger).

AKTIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V.
9.40 Beskyttelsesrumspulje
En eventuel saldo vil være udtryk for opkrævede midler til beskyttelsesrumspuljen, herunder forrentning af midlerne, som endnu ikke er anvendt til beskyttelsesrumsformål. Der henvises i øvrigt til konteringsreglerne for funktion
8.40.
9.41 Alderssparefond
Saldoen skal svare til indskud i pengeinstitutter samt den nominelle værdi af
fondens beholdning af værdipapirer m.v.
9.42 Legater
Saldoen skal svare til indskud i pengeinstitutter samt den nominelle værdi eller
kursværdien af legatkapitalens beholdninger af værdipapirer. Endvidere indeholder saldoen ejendomsværdier af fondens faste ejendomme. Ved omvurdering reguleres på denne funktion med modpost på funktion 9.46.
9.43 Deposita
Saldoen skal svare til den nominelle værdi af aktiverne.
9.44 Parkeringsfonden
En eventuel saldo vil være udtryk for opkrævede parkeringsfondsbidrag, herunder en eventuel forrentning af midlerne, som endnu ikke er anvendt til parkeringsformål. Der henvises til konteringsreglerne for funktion 8.44.
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02 Selvejende institutioners aktiver
03 Øvrige skattefinansierede aktiver
Funktionen er opdelt i 3 grupperinger, der henviser til de takstfinansierede aktiver (hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.), de selvejende institutioners
aktiver og de øvrige skattefinansierede aktiver inden for hovedkonto 0 samt 26.
Primo åbningsåret vil værdien på 9.87 være et udtryk for den aktuelle samlede
værdi af kommunens grunde og bygninger bestemt til videresalg. Denne værdi
vil herefter hvert år ved regnskabsafslutningen blive reguleret med evt. op- og
nedskrivninger. Herudover skal værdien reguleres for evt. tilgang eller afgang.
Der afskrives ikke på grunde og bygninger bestemt til videresalg.
Saldoen for funktionen skal ved regnskabsårets afslutning være identisk med
den bogførte værdi, der fremgår af kategori ”14 Grunde og bygninger bestemt
til videresalg” i anlægskartoteket.
Såfremt kommunen har valgt at foretage mellemregning med jordforsyningsområdet kan funktionen anvendes til dette. Funktionen anvendes da til opgørelse af det regnskabsmæssige resultat for de enkelte udstykninger. Hvis kommunen ønsker at beregne forrentning af udstykningsområdet, registreres dette på
funktionen med modpost på 9.93. Modpost for skattefinansierede aktiver. Forrentningen omkostningsføres endvidere på enten funktion 0.02 Boligformål
eller 0.03 Erhvervsformål med anvendelse af art 0.6 og modposteres 8.87 med
anvendelse af art 0.9.
Ved udstykningens afslutning udarbejdes et endeligt udstykningsregnskab med
tilhørende bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem
forventede og faktiske beløb.
Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen omkonteres ved brug af art 00
de byggemodningsudgifter og -indtægter, der er afholdt over funktionerne 0.02
Boligformål og 0.03 Erhvervsformål til 9.87 og 9.93.
Ligeledes i forbindelse med regnskabsafslutningen udlignes saldi vedrørende
afsluttede udstykningsforetagender over 9.87 og 9.93 på følgende måde: Såfremt udgifterne (incl. evt. forrentning) har oversteget indtægterne, debiteres
nettobeløbet ved brug af art 0.6 funktion 0.02 eller 0.03, mens 8.87 krediteres
ved brug af art 0.9. Nettobeløbet krediteres 9.87 samtidigt med en debitering af
det tilsvarende nettobeløb på 9.93. Har indtægterne oversteget udgifterne er
konteringen modsat.
Værdien af arealer, som er erhvervet i tidligere regnskabsår, men som i det
forløbne regnskabsår er inddraget under et udstykningsforetagende, debiteres
8.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg og krediteres 8.81. Grunde og
bygninger. Tilsvarende debiteres 9.87 og 9.81 krediteres.
Kommunens udgifter til overordnede byggemodningsudgifter, eksempelvis
anlæg af en privat vej, opføres ligeledes på funktion 9.87 med modpost på 9.93.
Disse specificeres på særskilte konti, og der kan herfra ske en ompostering til
de respektive udstykningsforetagender, efterhånden som der træffes beslutning
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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 7.05-7.76
Afdrag på udlån - kreditsiden vedrørende funktionerne 8.20-8.27
Afdrag på optagne lån - debetsiden vedrørende funktionerne 8.63-8.78
Bidrag vedrørende Hovedstadens Udviklingsråd – funktion 7.79
Tilskud og udligning, herunder udligning af moms - funktionerne 7.80-7.87
Skatter -funktionerne 7.90-7.96

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 8.20-8.27
• Lånoptagelse - kreditsiden vedrørende funktionerne 8.63-8.78
Anlægsbevillinger kan afgives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Afgivelsen
kan således - 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.
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