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Telefon 72 28 24 00 
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Til alle kommuner 
 

Orientering om 50. omgang rettelsessider til budget- og regnskabssystem 

for kommuner 

Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i bekendtgørelse om kommu-

nernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. og i bilag til cirkulære om budget- og 

regnskabssystem for kommuner. 

Ændringer i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæ-

sen, revision m.v.: 

I. Opdatering af lovhenvisning i § 3, stk. 4 

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

muner: 

Kapitel 3 og 4 

Hovedkonto 1 

1. Præciseringer på affaldsområdet 

Hovedkonto 3 

2. Nedlæggelse af funktion 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 

3. Oprettelse af ny funktion 3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvri-

ge indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år 

4. Oprettelse af ny gruppering på funktion 3.30.42 Forberedende Grunduddan-

nelse 

5. Oprettelse af grupperinger og ændret navn for funktion 3.30.43 Forsørgelse til 

elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn 

6. Præcisering af konteringsregler for funktion 3.30.44 Produktionsskoler og 

3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser  

7. Konsekvensrettelse af funktion 3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med 

særlige behov og funktion 3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 

Hovedkonto 5 

8. Oprettelse af ny gruppering 020 på funktion 5.25.10 Fælles formål 

9. Oprettelse af funktion 5.28.26 som følge af ny lov om bekæmpelse af ung-

domskriminalitet 
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10. Nye grupperinger og ændrede kontotekster vedr. funktionerne 5.28.20-

5.28.24 som følge af oprettelse af nye plejefamilietyper 

11. Præcisering af konteringsreglerne til gruppering 015 under funktion 5.30.27 

12. Præcisering af målgruppedefinitioner under hovedfunktion 5.38 Tilbud til 

voksne med særlige behov 

13. Ændret navn for funktion 5.46.60 

14. Ændret navn for funktion 5.46.61 

15. Fortsat udmøntning af den økonomiske styring på beskæftigelsesområdet 

16. Sanering af den kommunale kontoplan på beskæftigelsesområdet 

17. Mindre præciseringer på beskæftigelsesområdet 

Hovedkonto 6 

18. Præcisering af konteringsreglerne vedr. udgifter til tilsyn 

19. Ændringer på erhvervsfremmeområdet 

20. Ændringer som følge af ny ferielov  

Hovedkonto 8 

21. Oprettelse af ny gruppering 002 og 003 under funktion 8.32.27 

22. Nye grupperinger til bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refu-

sion til arbejdsgiverne på funktion 8.51.52 

Alle kapitler 

23. Øvrige ændringer 

Ad I. Opdatering af lovhenvisning i § 3, stk. 4 

Ved lov nr. 663 af 8. august 2017 og lov nr. 1675 af 26. december 2017 er reglerne for 

modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommu-

nale varmeforsyningsvirksomheder m.v. blevet ændret. Henvisningen til modreg-

ningsbestemmelsen i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner i 

budget- og regnskabsbekendtgørelsens § 3, stk. 4, opdateres på den baggrund. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2020. 

Ad 1 Præciseringer på affaldsområdet 

Der foretages visse præciseringer på affaldsområdet, der bl.a. indebærer, at betegnel-

sen af en række funktioner ændres til følgende: 

 1.38.60 Generel administration (kun husholdninger) 

 1.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk 

affald fra husholdninger og restaffald 

 1.38.63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastem-

ballageaffald 

Endvidere præciseres det som følge af lov nr. 1713 af 27. december 2018, at udgifter til 

den generelle administration af erhvervsaffaldsområdet skal registreres på funktion 

6.45.55 Miljøbeskyttelse, da udgifterne ikke må gebyrfinansieres. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019/budget 2020. 

Ad 2. Nedlæggelse af funktion 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejled-

ning 
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Funktionen 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning lukkes.  

Ændringen har baggrund i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, hvormed 

kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens Ud-

dannelsesvejledning fjernes. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2020. 

Ad 3. Oprettelse af ny funktion 3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejled-

ning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 

år 

Der oprettes en ny funktion 3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige 

indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. På funktionen registreres 

udgifter og indtægter, der vedrører indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats, 

jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Herunder uddannelses- og er-

hvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontakt-

personsordning. 

Ændringen har baggrund i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, hvor 

kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der sker en koordinering af den samlede unge-

indsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.  

Dertil er der etableret en sammenhængende kommunal indsats for unge under 25 år, 

jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Det bemærkes, at udgifter vedrø-

rende fællesudgifter og administration registreres på hovedkonto 6 afhængigt af den 

enkelte kommunes organisering. Udgifter, herunder støtte- og kontaktpersonsordnin-

ger og mentorindsatser, registreres på hovedkonto 5 afhængigt af den lovhjemmel, 

hvormed en indsats er bevilget.  

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019. 

Ad 4. Oprettelse af ny gruppering på funktion 3.30.42 Forberedende 

Grunduddannelse 

Der oprettes en ny gruppering til kommunal finansiering af elevers forløb på funktion 

3.30.42: 

 003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb.  

Der er endvidere foretaget tekstnære tilføjelser på funktionen med beskrivelse af 

hjemmelsgrundlag for gruppering 001 og 002. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019. 

Ad 5. Oprettelse af grupperinger og ændret navn for funktion 3.30.43 For-

sørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn 

Der oprettes tre nye driftsgrupperinger på funktion 3.30.43, som præciserer de kom-

munale udgifter vedr. forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU): 

 001 Bidrag til staten for skoleydelse 

 002 Øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt  

 003 Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi  
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Funktionen ændrer endvidere navn fra ’Bidrag til staten for forsørgelse til elever på 

Forberedende Grunduddannelse’ til ’Forsørgelse til elever på Forberedende Grundud-

dannelse samt elevløn’. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019. 

Ad 6. Præcisering af konteringsregler for funktion 3.30.44 Produktions-

skoler og 3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 

Funktion 3.30.44 Produktionsskoler og funktion 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 

skal alene finde anvendelse for kommunale udgifter og indtægter, som vedrører unge, 

som før den 1. august 2019 er påbegyndt en uddannelse eller aktivitet efter lov om 

produktionsskoler eller en uddannelse efter lov om egu, og har valgt at fortsætte ud-

dannelsen eller aktiviteten efter reglerne herom, jf. § 30, stk. 9, i lov nr. 745 af 8. juni 

2018 om ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019. 

Ad 7. Konsekvensrettelse af funktion 3.30.46 Ungdomsuddannelse for 

unge med særlige behov og funktion og 3.30.45 Erhvervsgrunduddannel-

ser 

På funktion 3.30.46 og funktion 3.30.45 foretages en konsekvensrettelse af konte-

ringsreglerne som følge af nedlæggelse af funktion 3.22.14 Ungdommens Uddannel-

sesvejledning og oprettelse af ny funktion 3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning 

og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år.  Endvidere er 

der på funktion 3.30.46 foretaget en tekstnær ændring i konteringsreglerne, så der 

henvises til gældende lovbekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særli-

ge behov. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019. 

Ad 8 Oprettelse af ny gruppering 020 på funktion 5.25.10 Fælles formål  

Ved lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen 

er der med virkning fra 1. juli 2018 indsat et nyt § 85a i dagtilbudsloven, hvorefter 

kommunalbestyrelsen skal tilbyde enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et 

dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige 

åbningstid, et kombinationstilbud. Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få 

en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at forældrene modtager et tilskud fra 

kommunen til fleksibel pasning. 

Der oprettes en gruppering på funktion 5.25.10 til registrering af kombinationstilbud 

efter reglerne i dagtilbudslovens § 85 a: 

 020 Tilskud til kombinationstilbud (dagtilbudslovens § 85 a)  

På grupperingen registreres det tilskud, der ydes til fleksibel pasning. Tilskud, der ydes 

til en plads i et dagtilbud som led i et kombinationstilbud, registreres under det rele-

vante dagtilbud (fx 5.25.14 for en plads i en daginstitution). 

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2020. 

 

Ad 9. Oprettelse af funktion 5.28.26 som følge af ny lov om bekæmpelse af 

ungdomskriminalitet 



 

 5 

Oprettelse af funktion 5.28.26 sker som følge af ny lov om bekæmpelse af ungdoms-

kriminalitet, herunder oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævnet. Lov om bekæmpel-

se af ungdomskriminalitet er trådt i kraft pr. 1. januar 2019.  

Der autoriseres følgende grupperinger på funktionen: 

 001 Anbringelser, jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 

 002 Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner eller afdelinger, jf. § 15 i lov 

om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 

 003 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, jf. §§ 

16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 

 004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end 

anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 

 005 Supplerende foranstaltninger fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. § 54, stk. 3, i 

lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 

 092 Betaling 

 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019. 

Ad 10. Nye grupperinger og ændrede kontotekster vedr. funktionerne 

5.28.20-5.28.24 som følge af oprettelse af nye plejefamilietyper 

Med lov nr. 1530 af 18. december 2018 om ændring af serviceloven og flere andre love 

indførtes med virkning fra 1. juli 2019 nye plejefamilietyper: 

 Almene plejefamilier 

 Forstærkede plejefamilier  

 Specialiserede plejefamilier 

Netværksplejefamilier som anbringelsessted videreføres uændret. 

Der oprettes følgende nye grupperinger under funktion 5.28.22: 

 009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)  

 010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 

 011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2) 

 012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2) 

 013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3) 

 014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1. nr. 3) 

Pr. 1. januar 2021 vil eksisterende generelt godkendte almindelige og kommunale ple-

jefamilier efter den tidligere servicelovs § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, være omkategoriseret til 

almene, forstærkede eller specialiserede plejefamilier efter den nye servicelovs § 66, 

stk. 1, nr. 1-3. Anbringelse i netværksplejefamilier vil fremover ske jf. servicelovens § 

66, stk. 1, nr. 4. 

Den nye lov medfører en række afledte ændringer i kontoteksterne til visse grupperin-

ger under funktionerne 5.28.20-5.28.24 og lovhenvisningerne. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019. 

Ad 11. Præcisering af konteringsreglerne til gruppering 015 under funkti-

on 5.30.27 
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Det præciseres, at udgifter til selvejende institutioner med driftsoverenskomst ikke 

skal konteres på gruppering 015 under funktion 5.30.27. De skal ligesom udgifter til 

kommunale leverandører konteres på gruppering 011. Gruppering 015 skal ses i sam-

menhæng med momsrefusionsbekendtgørelsen, hvor grupperingen er optaget på 

momspositivlisten. Derfor skal selvejende institutioner med driftsoverenskomst ikke 

konteres på grupperingen, da de med hensyn til momsrefusion behandles på samme 

måde som kommunale plejecentre. 

Endvidere præciseres det under gruppering 015, at udgifter til personlig og praktisk 

hjælp i friplejeboliger skal konteres på gruppering 012. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019. 

Ad 12. Præcisering af målgruppedefinitioner under hovedfunktion 5.38 

Målgruppedefinitionerne i funktionerne 5.38.38, 5.38.39, 5.38.40, 5.38.41, 5.38.42, 

5.38.45, 5.38.50, 5.38.51, 5.38.52, 5.38.53, 5.38.58 og 5.38.59 præciseres for at skabe 

større klarhed omkring kontering, når der er tale om psykisk funktionsnedsættelse. 

Præciseringen tydeliggør, at der er to typer af psykisk funktionsnedsættelser: 1) Intel-

lektuel/kognitiv forstyrrelse og 2) sindslidelse. Målgruppedefinitionerne har hidtil 

ikke været gensidigt udelukkende, hvilket præciseringen imødekommer.  

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020. 

Ad 13. Ændret navn for funktion 5.46.60 

Funktion 5.46.60 ændrer navn fra ’Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.’ 

til ’Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og intro-

duktionsforløb m.v.’ 

Gruppering 010, 011 og 097 ændrer ligeledes navn. Samtidig lukkes gruppering 106 

Kommunal beskæftigelsesbonus, da ordningen er afskaffet. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2020. 

Ad 14. Ændret navn for funktion 5.46.61 

Funktion 5.46.61 ændrer navn fra ’Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrati-

onsprogrammet og integrationsydelse m.v.’ til ’Kontanthjælp til udlændinge omfattet 

af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 

samt overgangsydelse m.v.’ 

Gruppering 002, 003 og 012-019 ændrer ligeledes navn. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2020. 

Ad 15. Fortsat udmøntning af den økonomiske styring på beskæftigelses-

området 

Udmøntningen af forenklingen af den økonomiske styring på beskæftigelsesområdet 

omfatter de sidste rettelser, for så vidt angår afskaffelsen af refusion af mentor- og 

driftsudgifter ved aktivering af dagpenge- og sygedagpengemodtagere pr. 1. juli 2019. 

I forlængelse af orienteringsskrivelse nr. 48 og lov nr. 1527 af 18. december 2018 fore-

tages de ændringer i den kommunale kontoplan, som har virkning fra 1. juli 2019 

(regnskab 2019) for dagpenge- og sygedagpengemodtagere.  
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Overskrifterne på de nuværende grupperinger for dagpenge- og sygedagpengemodta-

gere tilrettes, så de følger samme form som de øvrige grupperinger på funktion 

5.68.90, og der autoriseres nye grupperinger for dagpenge- og sygedagpengemodtage-

re til driftsudgifter ved aktivering efter 1. juli 2019.  

Det skal bemærkes, at driftsudgifter til ordinær uddannelse samt øvrig vejledning og 

opkvalificering for dagpenge- og sygedagpengemodtagere samles, som det allerede er 

sket for de øvrige målgrupper på funktionen. 

Der autoriseres således følgende driftsgrupperinger på funktion 5.68.90 gældende fra 

1. juli 2019: 

 109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19 

 110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden re-

fusion fra 1/7-19 

 111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-

19 

 Samtidigt ændres overskifterne på følgende grupperinger, der anvendes til drifts-

udgifter ved aktivering afholdt før 1. juli 2019 for dagpenge- og sygedagpenge-

modtagere: 

 001 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion til 

og med 30/6- 19  

 002 Dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19 

 007 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med refusion 

til og med 30/6-19 

 008 Sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-

19 

 010 Dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet ud-

dannelse med refusion til og med 30/6-19  

 016 Dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter ved aktivering 

i øvrig vejledning og opkvalificering til og med 30/6-19  

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2019. 

Fra budget 2020 bliver grupperingerne 001-002, 007-008, 010 og 016 på 5.68.90 
omdøbt til afløbsgrupperinger. 

På funktion 5.68.90 under dranst 2 er der to grupperinger til refusion inden for et 

rådighedsbeløb:  

 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, 

grp. 001-002 og 010 

 002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 007-008 og 108 

Henvisningen til grupperingerne afspejler, at der i 2019 ydes refusion af udgifter til 

dagpengemodtagere på 001 og til sygedagpengemodtagere på 002, som er i aktivering 

i vejledning og opkvalificering i 1. halvår 2019.  

Dertil kommer, at kommunerne inden for et rådighedsbeløb for 1. halvår 2019 kan 

foretage løbende restafregning i løbet af 2. halvår 2019 og foretage foreløbig/endelig 

restafregning i 2020 af afløbsudgifter til dagpenge- og sygedagpengemodtagere.  
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Tilsvarende kan kommunerne inden for et rådighedsbeløb for 2018 foretage løbende 

restafregning i løbet af 2019 og foretage foreløbig/endelig restafregning vedrørende 

2019 i 2020 af afløbsudgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrati-

onsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet, ledighedsydel-

sesmodtagere og revalidender (grp.003-006, 009, 011-012, 015, 017, 019 og 090-092).  

Konteringsreglerne er uddybet med ovenstående. 

 

Der henvises til vejledning nr. 9399 af 6. maj 2019 om kommunernes dokumentation 

af driftsudgifter ved aktivering m.v. med hensyn til registrering af administrative ud-

gifter. 

 

Ad 16. Sanering af den kommunale kontoplan på beskæftigelsesområdet 

Den tidligere regering og KL blev med økonomiaftalen for 2019 (ØA2019) enige om, at 

der er behov for at gennemgå og revurdere de centralt fastsatte krav til registrering af 

de kommunale udgifter på beskæftigelsesområdet i den kommunale kontoplan.  

Som følge heraf foretages der en række ændringer i den kommunale kontoplan med 

virkning fra budget 2020. 

Således skal udgifter til hjælpemidler og befordring fremover samles op på færre 

grupperinger på funktion 5.68.98. Tilsvarende samles grupperinger til registrering af 

udgifter til løntilskud på funktion 5.68.94.  

Herudover harmoniseres registreringen af lønudgifter ved ansættelse i løntilskud hos 

en kommunal arbejdsgiver. Disse udgifter skal således fremover registreres på funkti-

on 5.68.95. Der er i dag forskellige registreringsregler, idet lønudgifter vedrørende 

forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere m.fl. skal registreres centralt på autori-

serede grupperinger, mens lønudgifter vedrørende øvrige målgrupper skal registreres 

decentralt på de kommunale virksomheder m.v. Fra budget 2020 skal alle lønudgifter 

ved ansættelse i løntilskud hos en kommunal arbejdsgiver registreres centralt på funk-

tion 5.68.95.  

Forenklingerne i registreringen af udgifter til hjælpemidler, befordring, løntilskud og 

lønudgifter har bl.a. til formål at gøre det muligt på funktionsniveau at kunne opgøre 

og følge udgifter, som er omfattet af budgetgarantien.  

Beskæftigelsesrettede udgifter, som er omfattet af budgetgarantien, vil fremover – 

med undtagelse af ganske få grupperinger - kunne opgøres som følgende funktioner: 

3.38.77, 5.57.73, 5.57.75, 5.57.79, 5.58.80, 5.58.82-83, 5.68.90 og 5.68.98 med fratræk 

af uautoriserede udgifter. Undtagelserne vedrører afløbsgrupperinger, som på sigt vil 

blive nedlagt. Der er tidligere foretaget ændringer i registrering af udgifter, der er om-

fattet af det særlige beskæftigelsestilskud, så de registreres på funktion 5.57.78 og 

5.68.91, og der er derfor ikke behov for denne type ændringer på disse funktioner i 

denne omgang. 

Sanering af den kommunale kontoplan, som aftalt i ØA2019 indeholder således føl-

gende elementer: 

a. Samling af grupperinger til udgifter til hjælpemidler på funktion 5.68.98  

b. Samling af grupperinger til udgifter til befordringsgodtgørelse på funktion 5.68.98  
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c. Konsekvensrettelser på dranst 2 som følge af samlingen af grupperinger til udgif-

ter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse, jf. pkt. a og b 

d. Grupperinger på funktion 5.68.98, der ikke indgår i budgetgarantien, flyttes til 

funktion 5.57.72 

e. Samling af grupperinger til udgifter til løntilskud på funktion 5.68.94 

f. Samling af grupperinger til lønudgifter på funktion 5.68.95, der fremover vil om-

fatte lønudgifter vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere m.v. 

g. Nedlæggelse af grupperinger til lønudgifter på revalideringsinstitutioner på funk-

tion 5.58.80 

 

Ad a Samling af grupperinger til udgifter til hjælpemidler på funktion 5.68.98 

Med henblik på at forenkle registreringen af udgifter til hjælpemidler efter §§ 74, 76-77 

og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats lukkes de målgruppespecifikke gruppe-

ringer og i stedet autoriseres to nye driftsgrupperinger på funktion 5.68.98: 

 106 Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede 

beskæftigede efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion 

 107 Hjælpemidler ved fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse samt ved løntil-

skud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap efter lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion 

Gruppering 106 anvendes til registrering af udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 og 

100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Registreringen omfatter udgifter til hjæl-

pemidler til alle ikke-forsikrede aktiverede ledige (modtagere af kontant- og uddannel-

seshjælp samt sygedagpenge, selvforsørgende revalidender samt deltagere i ressource-

forløb og jobafklaringsforløb) bortset fra de målgrupper, hvor udgifterne er omfattet af 

grp.107. Desuden registreres på gruppering 106 udgifter til hjælpemidler til ikke-

forsikrede som er ansat ordinært eller har selvstændig virksomhed, eller som er ansat i 

seniorjob. Udgifter til undervisningsmaterialer skal fortsat registreres på relevant 

gruppering på funktion 5.68.90. 

Registreringen på gruppering 107 omfatter udgifter til hjælpemider til personer ansat i 

eller visiteret til fleksjob, herunder på ledighedsydelse, til førtidspensionister ansat i 

løntilskud og til nyuddannede ikke-forsikrede handicappede ansat i løntilskud. Det 

vedrører hjælpemidler efter §§ 74 og 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 

50 pct. refusion. Foruden udgifter til hjælpemidler registreres også enkelte andre ud-

gifter som kortvarige kurser til personer i fleksjob efter § 74 og udgifter til opkvalifice-

ring efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til nyuddannede ikke-forsikrede 

handicappede ansat i løntilskud. Udgifter til undervisningsmaterialer skal fortsat regi-

streres på relevant gruppering på funktion 5.68.90.  

Opdelingen af målgrupper på de to autoriserede grupperinger sker under hensyntagen 

til styringen af de statslige udgifter på finansloven.  

Som konsekvens af autoriseringen af gruppering 106 lukkes følgende grupperinger: 

 Funktion 5.57.71 gruppering 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemod-

tagere med 50 pct. refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 Funktion 5.58.80 gruppering 003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. 

refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 Funktion 5.58.82 gruppering 006 Ressourceforløb, hjælpemidler, 50 pct. refusion, 

ressourceforløbsydelse 
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 Funktion 5.58.82 gruppering 016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler, 50 pct. refu-

sion, ressourceforløbsydelse 

 Funktion 5.68.98 gruppering 005 Udgifter til hjælpemidler til personer med ned-

sat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og seniorjob 

 Funktion 5.68.98 gruppering 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- 

og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart 

med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 

og afløbsudgifter efter lov om aktiv socialpolitik §§ 34 a og b 

Som konsekvens af autoriseringen af gruppering 107 lukkes følgende grupperinger: 

 Funktion 5.58.81 gruppering 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i 

løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede 

personer i målgrupper § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats 

 Funktion 5.58.81 gruppering 098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til 

personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, og 

handicappede personer, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 Funktion 5.58.83 gruppering 003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats 

 Funktion 5.58.83 gruppering 093 Indtægter fra tilbagebetaling af befordrings-

godtgørelse og udgifter til hjælpemidler til personer på ledighedsydelse 

Kommunernes registrering af udgifter til hjælpemidler (bortset fra undervisningsma-

terialer) til ledige, nyuddannede handicappede ansat i løntilskud, beskæftigede og i 

selvstændig virksomhed, som alle er medlem af en a-kasse, fortsætter uændret på 

funktion 5.68.91. Det skyldes, at disse udgifter er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.  

Kommunernes registrering af udgifter til hjælpemidler til unge under 18 med behov 

for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats skal fortsat ske på funktion 

5.68.98 gruppering 015. 

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020. Der gøres opmærksom på, 

at der er mindre rettelser med virkning fra regnskab 2019. 

Ad b Samling af grupperinger til udgifter til befordringsgodtgørelse på funktion 

5.68.98 

Med henblik på at forenkle registreringen af udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 

82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats lukkes de målgruppespecifikke grupperin-

ger og i stedet autoriseres to driftsgrupperinger på funktion 5.68.98.: 

 108 Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. efter § 82 

i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion 

 109 Befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse efter § 82 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion 

Registreringen på gruppering 108 omfatter udgifter til befordringsgodtgørelse til alle 

ikke-forsikrede aktiverede ledige (modtagere af kontant- og uddannelseshjælp samt 

sygedagpenge, selvforsørgende, revalidender samt deltagere i ressourceforløb og job-

afklaringsforløb). Dog ikke udgifter til befordringsgodtgørelse til aktiverede på ledig-

hedsydelse, hvor udgiften skal på gruppering 109.  
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Registreringen på begge grupperinger vedrører både kilometertilskuddet efter § 82, 

stk. 1, og den faktiske udgift til befordring ved nedsat funktionsevne efter § 82, stk. 4, i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Opdelingen af målgrupper på de to autoriserede grupperinger sker under hensyntagen 

til styringen af de statslige udgifter på finansloven.  

Som konsekvens af autoriseringen af gruppering 108 lukkes følgende grupperinger: 

 Funktion 5.57.71 gruppering 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedag-

pengemodtagere efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 Funktion 5.58.80 gruppering 013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 

§ 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 Funktion 5.58.82 gruppering 007 Ressourceforløb, befordring, 50 pct. refusion, 

ressourceforløbsydelse 

 Funktion 5.58.82 gruppering 017 Jobafklaringsforløb, befordring, 50 pct. refusion, 

ressourceforløbsydelse 

 Funktion 5.68.98 gruppering 097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og 

uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats § 82 

Som konsekvens af autoriseringen af gruppering 108 lukkes følgende grupperinger: 

 Funktion 5.58.83 gruppering 002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 Funktion 5.58.83 gruppering 093 Indtægter fra tilbagebetaling af befordrings-

godtgørelse og udgifter til hjælpemidler til personer på ledighedsydelse 

Kommunernes registrering af udgifter til medfinansiering af a-kassernes udbetaling af 

befordringsgodtgørelse fortsætter uændret på funktion 5.57.78 grp.005. Det skyldes, 

at disse udgifter er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Kommunernes udgifter til den 

faktiske udgift til befordring ved nedsat funktionsevne hos dagpengemodtagere skal 

fortsat registreres sammen med udgifterne til hjælpemidler på funktion 5.68.91 under 

gruppering 006. 

Kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse til unge under 18 år med behov for 

en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats skal uændret på 5.68.98 grup-

pering 015. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2020. Der gøres opmærksom på, at 

der er mindre rettelser med virkning fra regnskab 2019. 

Ad c Konsekvensrettelser på dranst 2 som følge af samlingen af grupperinger til ud-

gifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse, jf. pkt. a og b 

Som konsekvensrettelse af ændringerne i pkt. a og b skrives refusion af hjælpemidler 

og befordringsgodtgørelse ud af følgende grupperinger på dranst 2: 

 Funktion 5.57.71 gruppering 005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgø-

relse til sygedagpengemodtagere (gruppering 009 og 012) og af afløb af løntilskud 

vedr. sygedagpengemodtagere (gruppering 008) med 50 pct. refusion 

 Funktion 5.58.80 gruppering 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på 

gruppering 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093 
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 Funktion 5.58.81 gruppering 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion 

(gruppering 008, 009, 012, minus gruppering 094, 095 og 098) 

 Funktion 5.58.82. gruppering 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion 

(gruppering 006-007 og 016-017) og afløbsudgifter (gruppering 008 og 013) med 

50 pct. refusion minus gruppering 092 og 094  

 Funktion 5.58.83 gruppering 001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grup-

pering 002, 003 og 008, minus gruppering 91 og 93) 

 Funktion 5.68.98 gruppering 008 ændres til kun at vedrøre refusion af udgifter 

vedr. 15-17 årige, så titlen ændres til: Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til 

hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17 årige med 50 pct. refusion 

(gruppering 015)  

I stedet autoriseres en gruppering på 5.68.98 under dranst 2: 

 

 011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. 

refusion (gruppering 106-109) 

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020. Der gøres opmærksom på, 

at der er mindre rettelser med virkning fra regnskab 2019. 

 

Ad d Grupperinger på funktion 5.68.98, der ikke indgår i budgetgarantien, flyttes til 

funktion 5.57.72 

Med henblik på i videst muligt omfang at lade funktion 5.68.98 være forbeholdt grup-

peringer, hvor udgifter er omfattet af budgetgarantien, flyttes grupperingerne 003, 

004, 010 og 018, hvor der ikke er tilknyttet refusion, til funktion 5.57.72.  

Endvidere flyttes grupperingerne 001 og 002 vedrørende løntilskud ved uddannelses-

aftaler (jf. voksenlærlinge) for henholdsvis ledige og beskæftigede personer til funktion 

5.57.72. 

Som konsekvens heraf lukkes følgende driftsgrupperinger på funktion 5.68.98: 

 001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98 c – 

98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. 

§§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksom-

hedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c) 

 004 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger for forsik-

rede og ikke-forsikrede personer 

 010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 7 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud 

efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Endvidere lukkes driftsgruppering 090 Udgifter til efterbetaling af jobpræmie 

til enlige forsørgere (vedrørende 2011-2012) under funktion 5.68.98. 

På dranst 2 lukkes gruppering 001 med refusion af udgifter til løntilskud ved uddan-

nelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002). 
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Samtidig autoriseres følgende driftsgrupperinger på funktion 5.57.72: 

 090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. §§ 98 c 

– 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. 

§§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 092 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksom-

hedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 b og 75 c) 

 093 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger for forsik-

rede og ikke-forsikrede personer 

 094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter § 7 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud 

efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

På dranst 2 autoriseres følgende gruppering:  

 004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusi-

on (grp. 090 og 091). 

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020. 

Ad e Samling af grupperinger til udgifter til løntilskud på funktion 5.68.94 

Med henblik på at forenkle registreringen af udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats samles de målgruppespecifikke grupperinger på 

funktion 5.68.94. Der har tidligere været registreret udgifter til pilotjobcentre på funk-

tionen. Funktionen ændrer derfor navn fra ”Pilotjobcentre” til ”Løntilskud og indtil 

2012 pilotjobcentre”.  

Der autoriseres følgende driftsgrupperinger på funktion 5.68.94: 

 108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende 

m.fl. 

 109 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 

 110 Løntilskud under jobafklaringsforløb 

 111 Løntilskud under ressourceforløb 

 112 Løntilskud vedr. revalidender 

 113 Løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap 

Der autoriseres følgende grupperinger på funktion 5.68.94 under dranst 2: 

 004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selv-

forsørgende m.fl. med 80 pct. refusion 

 005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selv-

forsørgende m.fl. med 40 pct. refusion 

 006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selv-

forsørgende m.fl. med 30 pct. refusion 

 007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selv-

forsørgende m.fl. med 20 pct. refusion 

 008 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. refusion 

 009 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. refusion 

 010 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. refusion 
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 011 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. refusion 

 012 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion 

 013 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion 

 014 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion 

 015 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion 

 016 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 80 pct. refusion 

 017 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 40 pct. refusion 

 018 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 30 pct. refusion 

 019 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct. refusion 

 020 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 80 pct. refusion 

 021 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 40 pct. refusion 

 022 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 30 pct. refusion 

 023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion 

 024 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med han-

dicap med 80 pct. refusion 

 025 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med han-

dicap med 40 pct. refusion 

 026 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med han-

dicap med 30 pct. refusion 

 027 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med han-

dicap med 20 pct. refusion 

Følgende driftsgrupperinger lukkes: 

 5.57.71 gruppering 014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 

 5.57.73 gruppering 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. 

 5.58.80 gruppering 017 Løntilskud vedr. revalidender 

 5.58.81 gruppering 115 Løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, 

nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 5.58.82 gruppering 105 Løntilskud under ressourceforløb 

 5.58.82 gruppering 106 Løntilskud under jobafklaringsforløb 

Følgende grupperinger lukkes på dranst 2: 

 5.57.71 gruppering 014 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 

80 pct. refusion 

 5.57.71 gruppering 015 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 

40 pct. refusion 

 5.57.71 gruppering 016 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 

30 pct. refusion 

 5.57.71 gruppering 017 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 

20 pct. refusion 

 5.57.73 gruppering 017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion 

 5.57.73 gruppering 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion 

 5.57.73 gruppering 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion 
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 5.57.73 gruppering 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion 

 5.58.80 gruppering 022 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct. 

refusion 

 5.58.80 gruppering 023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. 

refusion 

 5.58.80 gruppering 024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. 

refusion 

 5.58.80 gruppering 025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. 

refusion 

 5.58.81 gruppering 009 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i mål-

gruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 80 pct. refusion 

 5.58.81 gruppering 010 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i mål-

gruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 40 pct. refusion 

 5.58.81 gruppering 011 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i mål-

gruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 30 pct. refusion 

 5.58.81 gruppering 012 Refusion af løntilskud vedr. personer med handicap i mål-

gruppe § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 20 pct. refusion 

 5.58.82 gruppering 012 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 80 pct. 

refusion 

 5.58.82 gruppering 013 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 40 pct. 

refusion 

 5.58.82 gruppering 014 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 30 pct. 

refusion 

 5.58.82 gruppering 015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. 

refusion 

 5.58.82 gruppering 016 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 80 

pct. refusion 

 5.58.82 gruppering 017 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb b med 40 

pct. refusion 

 5.58.82 gruppering 018 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 30 

pct. refusion 

 5.58.82 gruppering 019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 

pct. refusion 

Der foretages ikke ændring på dranst 1 på funktion 5.57.79 gruppering 014 Løntilskud 

vedr. kontantydelse, og tilsvarende er der ikke behov for ændring af refusionsgruppe-

ringerne på dranst 2 gruppering 014-017, da der ikke er tilgang til ordningen på kon-

tantydelse, så der alene skal registreres afløb. 

Kommunernes registrering af udgifter til løntilskud til dagpengemodtagere, herunder 

forsikrede nyuddannede handicappede, fortsætter uændret på funktion 5.68.91. Det 

skyldes, at disse udgifter er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.  

Kommunernes registrering af udgifter til fleksjob og løntilskud til førtidspensionister 

(tidligere skånejob) fortsætter uændret på funktion 5.58.81 

For at begrænse omfanget af ændringer forbliver afløbsgrupperinger vedrørende løn-

tilskud før 1. januar 2016 på de funktioner, hvor de er i dag, idet de forventes snart at 

kunne lukkes. 
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Der er således ingen ændringer i følgende afløbsgrupperinger: 

 5.57.71 gruppering 008 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpen-

gemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats 

 5.57.75 gruppering 011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 

50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51) 

 5.57.79 gruppering 010 Afløb af løntilskud til personer med ret til kontantydelse 

med 50 pct. refusion 

 5.58.80 gruppering 008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansæt-

telse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 

51, jf. § 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2) 

 5.58.81 gruppering 009 Afløb af løntilskud til handicappede personer i løntil-

skudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 8, med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats (§ 63 og 64, stk. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

 5.58.82 gruppering 008 Ressourceforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion 

 5.58.82 gruppering 101 Jobafklaringsforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion 

I konteringsreglerne ændres for disse afløbsgrupperinger i henvisningen til funktion 

5.68.94, for så vidt angår registrering af løntilskud vedrørende perioden fra og med 1. 

januar 2016.  

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020.  

Ad f Samling af grupperinger til lønudgifter på funktion 5.68.95, der fremover vil 

omfatte lønudgifter vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere m.v.  

Med den nye hovedlov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lov nr. 548 af 7. maj 2019) 

vil personer i løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kunne 

fortsætte i det konkrete tilbud om løntilskud ved ydelsesskift under visse betingelser. 

Det har givet anledning til så vidt muligt at harmonisere registreringen af lønudgifter, 

således at det sker på samme måde uanset målgruppe. Derfor samles de eksisterende 

målgruppespecifikke grupperinger på funktion 5.68.95, og det autoriseres, at alle løn-

udgifter, der i dag registreres decentralt (på institutionen), skal registreres centralt på 

funktion 5.68.95.  

Der registreres på funktion 5.68.95 i forvejen lønudgifter vedrørende forsikrede ledige 

og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmar-

kedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner på gruppering 

001. Øvrige grupperinger fra andre funktioner til lønudgifter flyttes således hertil. 

Funktionen ændrer derfor navn fra ”Løn til forsikrede ledige og personer under den 

særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller 

med ret til kontantydelse ansat i kommuner” til ”Løn til forsikrede ledige m.fl., kon-

tanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner”. 

Der autoriseres følgende driftsgrupperinger på funktion 5.68.95: 

 004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodta-

gere og selvforsørgende ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55 og integrationsloven § 23c) 

 005 Løn til øvrige personer ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. 

(lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55) 
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Der foretages ikke ændring mht. gruppering 001 bortset fra, at personer på den særli-

ge uddannelsesordning skrives ud, da der ikke længere er aktivitet på ordningen.  

På gruppering 004 registreres lønudgifter til personer i målgruppe 2-3, 10 og 12-13, jf. 

§ 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. kontant- og uddannelseshjælpsmodta-

gere, integrationsydelsesmodtagere der ikke er omfattet af integrationsprogrammet og 

selvforsørgende. Herudover kommer integrationsydelsesmodtagere omfattet af inte-

grationsprogrammet, jf. integrationslovens § 23c. Det bemærkes, at udgiften til løntil-

skuddet efter integrationslovens § 23 c fortsat skal registreres på funktion 5.46.61 og 

ikke på funktion 5.68.94. 

På gruppering 005 registreres lønudgifter til øvrige personer ansat i kommuner, dvs. 

personer i målgruppe 4-5, 8,11 og 14, jf. § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 

dvs. revalidender/forrevalidender, sygedagpengemodtagere, nyuddannede ikke-

forsikrede personer med handicap og personer, der deltagere i ressource- og jobafkla-

ringsforløb.  

Følgende gruppering på dranst 1 lukkes: 

 5.57.98 gruppering 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats § 55) 

Samlingen af grupperinger vedrørende lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i 

kommunale virksomheder m.v. omfatter ikke lønudgifter ved løntilskud til førtidspen-

sionister og fleksjob. Her skal der fortsat foretages registrering af lønudgiften under de 

kommunale virksomheder m.v., hvor personen ansat med løntilskud er ansat, jf. kon-

teringsreglerne til funktion 5.58.81. 

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020. 

Ad g Nedlæggelse af grupperinger til lønudgifter på revalideringsinstitutioner på 

funktion 5.58.80 

Som følge af registrering af meget få lønudgifter lukkes følgende driftsgrupperinger på 

funktion 5.58.80: 

 5.58.80 gruppering 004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (§ 

71, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

 5.58.80 gruppering 005 Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, 

nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalide-

ringsinstitutioner (§ 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

Som konsekvens fjernes omtale af disse grupperinger fra indledningen til 5.58.80 i 

konteringsreglerne. 

I stedet skal kommunerne registrere lønudgiften ligesom øvrige lønudgifter til fleksjob 

og løntilskud til førtidspensionister ansat under de kommunale virksomheder, institu-

tioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsføres end-

videre løntilskuddet. Løntilskuddet skal uændret registreres på 5.58.81. 

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020. 

Ad 17. Mindre præciseringer på beskæftigelsesområdet 
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a) Funktion 5.68.91 gruppering 006 og funktion 5.68.98 gruppering 005 

Det præciseres på funktion 5.68.91, at gruppering 006 skal anvendes til registrering af 

udgifter til hjælpemidler (bortset fra undervisningsmaterialer) til ledige, nyuddannede 

handicappede ansat i løntilskud, beskæftigede på ordinære vilkår og personer, der 

driver selvstændig virksomhed. Gruppering 006 skal anvendes for medlemmer af en a-

kasse/forsikrede.  

 

Tilsvarende præciseres på 5.68.98, at gruppering 005 skal anvendes til registrering af 

udgifter til hjælpemidler til ikke-forsikrede personer, der driver selvstændig virksom-

hed.  

Præciseringerne har virkning fra regnskab 2019. 

b) Funktion 5.68.98 gruppering 015 på dranst 1 og gruppering 008 på dranst 2 

Gruppering 008 på funktion 5.68.98 under dranst 2 ændres til kun at vedrøre refusion 

af udgifter vedr. 15-17 årige, så overskriften ændres til: ”Refusion af driftsudgifter ved 

aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17 årige med 50 pct. 

refusion (grp. 015)”.  

Præciseringerne har virkning fra budget 2020. 

Endvidere præciseres i konteringsreglerne på gruppering 015 under dranst 1, at den 

også anvendes til udgifter til befordringsgodtgørelse til denne målgruppe.  

Præciseringen har virkning fra regnskab 2019. 

c) Præcisering af grupperingshenvisninger på  funktion 5.22.07 og 5.57.72 

På gruppering 002 på funktion 5.57.72 under dranst 2 ændres navnet på grupperingen 

fra ”Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 

019” til ”Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 017 

minus 019”. 

På gruppering 018 på funktion 5.22.07 under dranst 2 ændres navnet på grupperingen 

fra ”Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016” til ”Refusion vedr. funktion 5.57.72 

grp. 009, 010, 015 og 016” 

Præciseringerne følger af en tidligere oprettelse af to nye grupperinger 011 og 012 på 

dranst 1 under funktion 5.57.72. Henvisninger til grupperingsnumre i konteringsvej-

ledningen til 5.57.72, dranst 2 rettes som konsekvens heraf. 

Præciseringerne gælder fra regnskab 2019. 

Ad 18. Præcisering af konteringsreglerne vedr. udgifter til tilsyn 

Det præciseres, at udgifter til tilsyn, der vedrører opgaver omfattet af funktionerne 

6.45.53-6.45.58, konteres særskilt på disse funktioner. Udgifter til tilsyn derudover 

skal konteres på funktion 6.45.51. Fx registreres udgifter til tilsyn med plejeboliger, 

plejehjem m.v., jf. servicelovens § 151, på funktion 6.45.57, da der er tale om en myn-

dighedsopgave på ældreområdet. Ligeledes konteres udgifter til det tilsyn, som Styrel-

sen for Patientsikkerhed udfører efter sundhedslovens § 213 med bl.a. plejeboliger, 

plejehjem mv., på funktion 6.45.57.  
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Udgifter til Socialtilsynets tilsyn med botilbud m.v. registreres på funktionerne for de 

pågældende tilbud, da taksten for tilsynet opkræves hos tilbuddene, jf. § 23, stk. 3, i 

lov om socialtilsyn. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019. 

Ad 19. Ændringer på erhvervsfremmeområdet 

Med lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme er der gennemført en for-

enkling af erhvervsfremmeområdet. Forenklingen betyder bl.a.,  

 at funktion 6.48.61 Vækstfora lukkes,   

 at der under funktion 6.48.62 Turisme oprettes en ny gruppering 001 Destinati-

onsselskaber, 

 at titlen på funktion 6.48.67 ændres fra ”Erhvervsservice og iværksætteri” til ”Vej-

ledning og Erhvervsudvikling”. 

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020. 

Herudover ændres titlen på gruppering 001 under funktion 6.48.67 fra ”Væksthuse” til 

”Erhvervshuse”. Udgifter til erhvervshuse er ligesom de tidligere væksthuse omfattet 

af momspositivlisten.  

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019.  

Ad 20. Ændringer som følge af ny ferielov 

Folketinget vedtog den 25. januar 2018 et lovforslag, der udmønter den politiske en 

aftale om ny ferielov, der indfører et nyt system for måden, lønmodtagere optjener 

ferie på.  

Fra september 2020 er der indført et nyt feriesystem med samtidighedsferie, hvor 

lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode.  

 

Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighed vil lønmodtageren – efter de 

gældende regler – have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt. Samtidig vil den en-

kelte på overgangstidspunktet begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i 

takt med, at ferien optjenes. Det betyder, at en lønmodtager vil have ret til op til to års 

betalt ferie (svarende til ti uger) i det første år med samtidighedsferie. For at undgå 

afholdelsen af to ferieår samtidigt, er det besluttet at indefryse de feriemidler, der op-

tjenes i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020. Det indefrosne ferieår 

opgøres til et ferietilgodehavende, der som udgangspunkt modtages, når lønmodtage-

ren når folkepensionsalderen. 

Arbejdsgiverne, herunder kommuner, kan vælge mellem følgende måder at afvikle 

opsparede feriemidler på: 

a. Betaling af opsparede feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler i takt med, at 

medarbejderne får opsparingen udbetalt – dvs. fordelt over ca. 60 år.  

b. Betaling af opsparede feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler.  

Arbejdsgiverne kan på ethvert tidspunkt efter 2020 vælge at indbetale for en eller flere 

medarbejdere (fx når en medarbejder fratræder) eller hele deres resterende mængde 

indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler.  
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For regnskab 2019 og 2020 skal kommunerne ved regnskabsafslutningen opgøre de 

opsparede feriemidler for funktionærer i overgangsperioden, hvorefter disse skal føres 

direkte på balancen som en langfristet gæld med modpost på egenkapitalen (9.75.99). 

Der oprettes i den forbindelse følgende nye funktion på hovedkonto 9 under langfristet 

gæld: 

 9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler 

Der er mulighed for på frivillig basis at registrere forskydninger i gælden opgjort ud fra 

omkostningsbaserede principper på en tilsvarende ny funktion på hovedkonto 8: 

 8.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler 

I forbindelse med betalingen til Lønmodtagernes Feriemidler fra juli 2021 skal der ske 

en registrering på driften, og der oprettes i den forbindelse følgende nye funktion på 

hovedkonto 6: 

 6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler 

Udgifterne på funktion 6.52.71 vil ikke være omfattet af det kommunale udgiftsloft. 

Indeksering/rentetilskrivning vil skulle ske over hovedkonto 7, hvor der oprettes føl-

gende nye funktion: 

 7.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler 

I boks 1 nedenfor er vist et konteringseksempel, hvor det antages, at kommunen beta-

ler de opsparede feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler i takt med, at medarbej-

derne får krav på udbetalingen af midlerne. 

 
Boks 1  

Konteringseksempel vedr. de opsparede feriemidler i overgangsåret 

År 2019 og 2020 

    

     

Funktion 9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler 

 

Funktion 9.55.99 Balancekonto 

  10001) 

 

10001) 
 

     
År 2021 

    
 

  
  

Funktion 6.52.71 Indbetalinger til Lønmodtagernes 

Feriemidler 

 

Funktion 8.22.05 Indskud i pengeinstitutter mv. 

482) 
 

 

  482) 

    

23) 

Funktion 7.55.73 Lønmodtagernes feriemidler 

 

 

23) 
 

 
  

 
   

 

Funktion 9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler 

 

Funktion 9.55.99 Balancekonto 

482) 10001) 

 

10001) 
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23) 23) 

 

23)   

 
204) 

 

204)   

 
   

 

Funktion 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter mv. 

  
 

  482) 

  
 

 

23) 

  
 

 

 

  

Noter:  1) Optjente feriepenge i overgangsåret (1. september 2019- 31. august 2020). 

 2) Opkrævning af feriepenge fra overgangsåret for medarbejdere, der har ret til at få feriepengene udbetalt fra Lønmod-

tagernes Feriemidler. 

 3) Indeksering af feriepenge fra overgangsåret for medarbejdere, der har ret til at få feriepengene udbetalt fra Lønmod-

tagernes Feriemidler. 

 4) Indeksering af feriepenge fra overgangsåret for medarbejdere, der endnu ikke har ret til at få feriepengene udbetalt fra 

Lønmodtagernes Feriemidler.  

 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019. 

Ad 21. Oprettelse af ny gruppering 002 og 003 under funktion 8.32.27 

Kommuner kan efter modtagelse af uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejeran-

dele i forsyningsvirksomheder vælge mellem følgende modeller, jf. § 15 i lov om kom-

munal udligning og generelle tilskud til kommuner: 

1) Reduktion med et beløb svarende til 40 pct. med deponering af restbeløb, der frigi-

ves over 10 år. Ved naturgas er procentsatsen 20 pct.  

2) Reduktion med et beløb svarende til 60 pct. uden deponering af restbeløb. 

Reduktionen sker ved modregning i bloktilskuddet i året efter, at rådighedsbeløbet er 

tilgængeligt.  

Med henblik på at synliggøre de deponerede beløb og beløbene, der løbende frigives, 

oprettes der på funktion 8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. en ny gruppering 

002, hvor deponerede beløb vedr. afståelse af forsyningsvirksomheder skal registre-

res. Endvidere oprettes der en ny gruppering 003, hvor frigivne beløb vedr. afståelse 

af forsyningsvirksomheder skal registreres. 

 

I boks 2 nedenfor er vist et konteringseksempel med deponering.  
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Boks 2  

Kontering ved afståelse af forsyningsvirksomhed – Reduktion med et beløb svarende til 40 pct. med 

deponering af restbeløb, der frigives over 10 år 

År 0: 

    Funktion 8.32.21 Aktier og andelsbeviser mv. 

 

Funktion 7.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 

  751) 

 

  252) 

     Funktion 8.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 

 

Funktion 8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 

1001+2) 603) 

 

Grp. 002 603)   

 

  
  

     År 1: 

    Funktion 8.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 

 

Funktion 8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 

64)    

 
 

Grp. 003 64)  

15)  

  

    

     Funktion 7.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 

     15)  

        
 

 Noter: 1) Bogført værdi af ejerandel i afhændet selskab. 

           2) Forskellen mellem bogført værdi og afhændelsesværdi efter fradrag af evt. handelsomkostninger. 

           3) Deponering af restbeløb efter statsafgift registreres på ny gruppering 002 under funktion 8.32.27. Statsafgiften registre-

res ikke, da den modregnes i det udbetalte bloktilskud året efter. 

           4) Frigivne beløb registreres på ny gruppering 003.            

           5) Tilskrevne renter på det deponerede beløb frigives hvert år. 

 

Det fremgår af konteringseksemplet, at indtægter ved salg af forsyningsvirksomheder 

og andre virksomheder, hvor kommunerne har en ejerandel, fremadrettet ikke skal 

registreres på funktion 7.32.21, som Social- og Indenrigsministeriet tidligere har med-

delt i forbindelse med salget af KMD, jf. pkt. 7 i orienteringsskrivelse af 13. juli 2009. 

Salgsindtægterne skal registreres ved at kreditere 8.32.21 med bogført værdi af det 

afhændede selskab, mens evt. kurstab eller -gevinst i forbindelse med salget registre-

res på funktion 7.58.78, jf. i øvrigt også de anførte konteringsreglerne til funktion 

8.32.21. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019. 

Ad 22. Nye grupperinger til bidrag til obligatorisk pensionsordning og til-

læg til refusion til arbejdsgiverne på funktion 8.51.52 

I forbindelse med indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsind-

komstmodtagere fra 1. januar 2020, jf. lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov 

om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love oprettes en række nye 

grupperinger på funktion 8.51.52. 

Der autoriseres følgende grupperinger på funktion 8.51.52 under dranst 5: 

 123 Bidrag til pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp 

 124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud, tilskud til selv-

stændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpen-

ge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb, hjælp til 
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personer uden ret til fuld førtidspension, samt kontant- og uddannelseshjælp 

under forrevalidering 

 125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og ressourceforløbs-

ydelse under jobafklaringsforløb 

 126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til 

arbejdsgiverne 

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2020. 

Ad 23. Øvrige ændringer og præciseringer  

a) I konteringsreglerne til gruppering 007, Efterreguleringer, under funktion 

7.62.80, Udligning og generelle tilskud, præciseres det, at efterreguleringen 

også omfatter den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.  

b) Henvisningen til hjemlen for beskæftigelsestilskuddet opdateres i konterings-

reglerne til funktion 7.62.86, gruppering 008. 

c) I afsnit 5.3 vedrørende oversigten over tidsfrister i forbindelse med budget-

vedtagelsen er de ændrede tidsfrister for indberetning af budget 2020 indsat. 

d) På dranst 2 på funktion 5.57.72 gruppering 002 ændres navnet på grupperin-

gen fra ”Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 

017 minus 019” til ”Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 

004-010, 015 og 017 minus 019”. 

e) På dranst 2 på funktion 5.22.07 gruppering 018 ændres navnet på grupperin-

gen fra ”Refusion vedr. funktion 5.57.72 gruppering 009-016” til ”Refusion 

vedr. funktion 5.57.72 gruppering 009, 010, 015 og 016”. 

f) Der er foretaget en række konsekvensrettelser i henvisninger til grupperings-

numre flere steder i teksten i konteringsvejledningen til 5.57.72 under dranst 

2. 

g) Der oprettes nye grupperinger på funktion 7.62.86: 

024 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov  

025 Tilskud til værdig ældrepleje 

026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed 

h) På funktion 5.57.71 gruppering 009 fjernes omtale af grupperingen til udgifter 

til undervisningsmaterialer på funktion 5.68.90, idet der ændres fra gruppe-

ring 008 til gruppering 111 efter 01.07.2019. Det gælder fra regnskab 2019.  

i) På funktion 5.57.71 gruppering 012 fjernes omtale af gruppering til udgifter til 

undervisningsmaterialer og hjælpemidler på hhv. funktion 5.68.90 og 5.57.71. 

Det er ikke relevant for registrering af udgifter til befordringsgodtgørelse.  

j) Der omtales en gruppering 015 på funktion 5.68.90, men fra 1. januar 2019 

skal godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres 

på gruppering 103.  

k) På funktion 5.57.79 er der flere grupperinger, hvor det ikke fremgår, at der er 

tale om registrering af afløbsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkeds-

ydelse og ordningen med ret til kontantydelse. Det er nu indarbejdet på grup-

pering 006 og 011-015. 

l) På funktion 5.58.80 gruppering 003 fjernes omtale af grupperingen til udgif-

ter til undervisningsmaterialer på 5.68.90, idet der ændres fra gruppering 006 

til gruppering 104 fra 01.01.2019.  

m) På funktion 5.58.80 gruppering 013 fjernes omtale af gruppering til udgifter til 

undervisningsmaterialer og hjælpemidler på hhv. funktion 5.68.90 og 5.58.80. 

Det er ikke relevant for registrering af udgifter til befordringsgodtgørelse.  
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n) På dranst 2 på funktion 5.58.81 gruppering 007 fjernes omtale af refusion af 

løntilskud til handicappede personer, idet det ikke er sket ved den tidligere re-

fusionsændring.  

o) Funktion 5.58.81 gruppering 007 Refusion af udgifter til løntilskud til perso-

ner i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdri-

vende med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

(gruppering 013, 111 og 112 minus gruppering 93, 113 og 114).  

p) På funktion 5.58.82 gruppering 006 fjernes omtale af udgifter til undervis-

ningsmaterialer som en del af hjælpemidlerne, idet de skal registreres på 

5.68.90 gruppering 093.  

q) På funktion 5.58.82 gruppering 016 fjernes omtale af udgifter til undervis-

ningsmaterialer som en del af hjælpemidlerne, idet de skal registreres på 

5.68.90 gruppering 097.  

r) På funktion 5.68.91 gruppering 006 fjernes omtale af grupperingen til udgifter 

til undervisningsmaterialer på funktion 5.68.90, idet der ændres fra gruppe-

ring 002 til gruppering 109 efter 01.07.2019.  

s) På funktion 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.58.80, 5.58.81, 5.58.82, 5.58.83 og 

5.68.98. omtales i indledningerne på varierende måde, hvor driftsudgifter ved 

aktivering, hjælpemidler, befordringsgodtgørelse, løntilskud og lønudgifter 

registreres for de pågældende målgrupper. Beskrivelserne tilret-

tes/harmoniseres. 

t) Funktion 5.68.91 er ikke omfattet af sammenlægningen af hjælpemidler, hvil-

ket kommer til at fremgå af indledningen til funktion 5.68.91. 

u) I indledningerne til 5.68.91 og 5.68.98 omtales registrering af administrative 

udgifter på 6.45.53. Jobcenterdrift. Der er lidt forskel i omtale af løn til be-

skæftigelseskonsulenter og administrative medarbejdere, selv om der ikke er 

forskel i registreringen. Samtidigt er registreringen ikke omtalt på funktion 

5.68.90, hvor det også er relevant. Der er derfor i indledningerne til disse tre 

funktioner nu skrevet samme tekst om registrering af administrative udgifter. 

Derudover er der tilføjet en henvisning til vejledning om kommunernes do-

kumentation af driftsudgifter ved aktivering m.v. 

v) Herudover er der foretaget en række mindre redaktionelle ændringer. 

Ændringer og præciseringerne i pkt. 22 gælder fra regnskab 2019. Punkterne c) og g) 

har dog virkning fra budget 2020. Punkt g) kan også anvendes for regnskab 2019, hvis 

kommunen ønsker det. 
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Følgende sider ændres i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæ-

sen, revision m.v.:  

Afsnit Ikrafttræden Side Punkt 

- B2020 1 I 

 

Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”:  

Afsnit Ikrafttræden Side Punkt 

Kapitel 2    

2.1  R2019 1 23v) 

2.6  R2019 3,4,6,7 og 8 23v) 

Kapitel 3    

3.1  B2020 1 1 

3.3  R2019 2 3, 4, 5 

3.3  B2020 2 og 3 2 

3.5.1  B2020 1 8 

3.5.1 R2019 1 23e) 

3.5.2  R2019 1-2 10 

3.5.2 R2019 3 9 

3.5.4 B2020 1-4 12 

3.5.5  B2020 1,2 og 3 13 og 14 

3.5.7 R2019 2 23d) 

3.5.7 R2019/B2020 - 15, 16, 17 samt 23h) 

til 23u) 

3.5.8 R2019/B2020 - 15, 16, 17 samt 23h) 

til 23u) 

3.5.9 R2019/B2020 - 15, 16, 17 samt 23h) 

til 23u) 

3.6  R2019/B2020 1 19 

3.6 R2019 2 20 

3.7 R2019 2 20 

3.7 B2020 3 23g) 

3.8  R2019 2 21 
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Afsnit Ikrafttræden Side Punkt 

3.8  B2020 3 22 

3.8 R2019 4 20 

3.9 R2019 3 og 4 20 

Kapitel 4    

4.1 R2019/B2020 6, 8 og 9 1 

4.3  B2020 7 2 

4.3  R2019 7 og 8 3 

4.3  R2019 9 4 

4.3  R2019 10 5 

4.3 R2019 10 og 11 6 

4.3  R2019 11 7 

4.5.0  R2019 1  23v) 

4.5.1  B2020 3 og4 8 

4.5.1 R2019 1 23e) 

4.5.2  R2019 1-12 10 

4.5.2 R2019 1, 13 og 14 9 

4.5.3  R2019 4  11 

4.5.4 B2020 1-6, 8 og 10-16 12 

4.5.5  B2020 1-6 og 8-10 13 

4.5.5  B2020 1-3 og 6-10 14 

4.5.7 R2019 10 23d) 

4.5.7 R2019 10 23f) 

4.5.7 R2019/B2020 - 15, 16, 17 samt 23h) 

til 23u) 

4.5.8 R2019/B2020 - 15, 16, 17 samt 23h) 

til 23u) 

4.5.9  R2019/B2020 - 15, 16, 17 samt 23h) 

til 23u) 

4.6  R2019 6 1 

4.6  R2019 6 18 

4.6  B2020 7 og 8 19 
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Afsnit Ikrafttræden Side Punkt 

4.6  R2019 8 19  

4.6 R2019 9 20 

4.7 R2019 5-6 20 

4.7  R2019 10 23a) 

4.7  R2019 10 23b) 

4.7  B2020 11 23g) 

4.8  R2019 7  21 

4.8 R2019 17 20 

4.8  B2020 13-14 22 

4.9  R2019 9 23v) 

4.9 R2019 11 20 

Kapitel 5    

5.0 R2019 1 23v) 

5.1 B2020 1 23c) 

5.3  B2020 1-2 23c) 

Kapitel 6    

6.2  R2019 1 23v) 

Kapitel 7    

7.1 R2019 1 23v) 

7.2 R2019 1,8 og 9 23v) 

7.3 R2019 1 23v) 

7.4 R2019 1 23v) 

7.5 R2019 1 23v) 

7.6 R2019 1 23v) 

  

Spørgsmål til budget- og regnskabssystem for kommuner skal rettes til bud-

regn@sim.dk.  

Med venlig hilsen 

 

Nicolai Pallisborg / 

Henning Elkjær Nielsen 
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