
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Samtlige kommuner 

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem 
for kommuner” 
 
Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssy-
stem for kommuner”: 
 
Kapitel 3 og 4 
 
Hovedkonto 0-6  

1. Ny funktion 3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 
2. Oprettelse af ny gruppering 014 Børnehuse, objektiv finansiering på funktion 

5.28.21 og ny gruppering 004 Børnehuse på funktion 6.45.51  
3. Ændringer som følge af aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, herunder 

integrationsområdet. 
4. Ændringer på funktion 5.68.90 som følge af opdeling af driftsloftet over udgif-

ter til aktivering 
5. Ændringer vedrørende sygedagpenge 
6. Ændringer som følge af kontanthjælpsreformen 
7. Ændringer vedrørende godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats 
8. Oprettelse af ny gruppering 007 på funktion 5.57.79 til transportudgifter 

Hovedkonto 7 
9. Oprettelse af ny gruppering til tilskud til omstilling af folkeskolen på funktion 

7.62.86 
Hovedkonto 8 

10. Præcisering vedr. indskud i Landsbyggefonden på funktion 8.32.24 
 

11. Øvrige ændringer 
 
 
Ad 1 Ny funktion 3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 
Der oprettes en ny funktion 3.22.09 til registrering af udgifter til efter- og videreuddan-
nelse af lærere og pædagoger, der medvirker i folkeskolens fagopdelte undervisning 
eller deltager i den understøttende undervisning. 
Som led i folkeskolereformen er der i årene 2014 – 2020 afsat i alt 1 mia. kr. til efter-
uddannelse af lærere og pædagoger. Heraf er forudsat, at 834 mio. kr. afholdes af 
kommunerne og 166 mio. kr. af staten til afledte taxameterudgifter mv. Midlerne til 
kommunerne er afsat på finansloven for 2014 på Undervisningsministeriets område, jf. 
§ 20.29.11.20. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger med 64,1 mio. kr. i 2014 
og 128,3 mio. kr. i de efterfølgende år. Midlerne fordeles til kommunerne efter antallet 
af elever i folkeskolen og udmeldes af Undervisningsministeriet konkret for hvert af 
årene primo finansåret. Midlerne skal registreres på en nyoprettet funktion: 
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Midlerne kan alene anvendes til udgifter direkte forbundet med efteruddannelsesaktivi-
tet, dvs. selve kursusudgiften. Anvendes de årligt udmeldte statslige midler ikke fuldt 
ud til direkte kursusudgifter for lærere og pædagoger, vil de uforbrugte midler kunne 
opspares og anvendes i efterfølgende regnskabsår inden for perioden til og med 
2020.  
 
Kommunerne skal anvende de statslige midler under hensyntagen til de indsatsområ-
der, der fremgår af boks 1 i bilag 2 til Aftale om kommunernes økonomi for 2014: Fuld 
kompetencedækning samt under hensyntagen til de pejlemærker, som et partsudvalg 
for efteruddannelse udarbejder til inspiration for den lokale udmøntning af midlerne. 
Det forudsættes, at kommunerne udarbejder en samlet plan for kompetenceudvikling i 
folkeskolen, hvori anvendelsen af midlerne inden for de prioriterede områder for lære-
re og pædagoger fremgår. 
 
Efterregulering 
Der vil løbende blive fulgt op på udviklingen i kompetencedækningen via UNI-C’s årli-
ge opgørelser af kompetencedækningen i folkeskolen, herunder om kommunerne 
anvender midlerne efter formålet. Beløbet efterreguleres i 2021 i forhold til, hvor stor 
en del af midlerne, der samlet set vurderes at være anvendt til formålet. Dvs. at de 
midler, som den enkelte kommune har modtaget men ikke anvendt efter formålet, til-
bageføres til staten.  
 
Ændringerne i budget- og regnskabssystem for kommuner og den nuværende indbe-
retning til UNI-C vil hverken hver for sig eller tilsammen være tilstrækkelige til at do-
kumentere, at midlerne er anvendt efter formålet, jf. aftaleteksten: ”Kommunerne gø-
res ansvarlige for at dokumentere, at alle midlerne er anvendt til formålet, og at dette 
indrapporteres til Ministeriet for Børn og Undervisning”. Den direkte kontrol med, om 
midlerne er anvendt efter de aftalte formål og i overensstemmelse med de lokale prio-
riteringsønsker, vil derfor ske via den særkilte indrapportering fra kommunerne til Un-
dervisningsministeriet med dokumentation for anvendelse af midlerne. I forbindelse 
med denne indrapportering vil det også være nødvendigt at redegøre for, i hvilket 
omfang donationer fra fonde m.fl. anvendes til kompetenceudvikling af personale i 
folkeskolen. Det nærmere indhold og fremgangsmåden ved indrapporteringen vil se-
nere blive aftalt med KL. 
 
Det vil være muligt at ændre udmøntningsmodellen, såfremt kommunerne ikke an-
vender midlerne som aftalt, eller hvis kompetenceniveauet ikke løbende forbedres i 
tilstrækkeligt omfang. 
 
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 
 
Alle udgifter og indtægter i forbindelse med efter- og videreuddannelse på folkeskole-
området skal konteres på den nye funktion 3.22.09.  
 
Der oprettes en enkelt driftsgruppering på funktion 3.22.09 til registrering af betaling af 
de direkte kursusudgifter, finansieret af statslige og kommunale midler: 
 
001 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreud-

dannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i fol-
keskolen, finansieret af statslige og kommunale midler 

 
På gruppering 001 registreres udgifter til kurser (kursusudgift/deltagerbetaling), der 
finansieres af statslige eller kommunale midler. Alle øvrige udgifter i forbindelse med 
kurser registreres på funktionen, herunder også indtægter og udgifter til efter- og vide-
reuddannelse, der finansieres af fonde mv.. De øvrige udgifter er afledte udgifter i 
forbindelse med kursusvirksomheden, dvs. vikardækning, transportudgifter mv. Hvis 
disse udgifter i stedet blev registreret på funktion 3.22.01 vil det medføre ikke forudsat 
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forøgelse af grundlaget for beregningen af det statslige tilskud til de frie grundskoler 
og dermed en afledt statslig og kommunal merudgift.  
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 
 
Ad 2 Oprettelse af ny gruppering 014 Børnehuse, objektiv finansiering på funk-
tion 5.28.21 og ny gruppering 004 Børnehuse på funktion 6.45.51 
Som et led i Overgrebspakken er der gennemført en række lovændringer pr. 1. okto-
ber 2013, der bl.a. betyder, at der oprettes der børnehuse i alle regioner. Børnehuse-
ne er placeret i København, Næstved, Odense, Aarhus og Aalborg og er alle åbnet fra 
1. oktober 2013. 
 
Kommunerne i hver region betaler for driften af regionens børnehus. Betalingen sker 
både via objektiv finansiering, og via et fast beløb for hvert barn eller hver ung fra 
kommunen, som gennemgår et forløb i børnehuset. 
 
Hovedkonto 5 
Udgifter, objektiv såvel som takst finansiering vedrørende undersøgelse af børn eller 
unges forhold ved overgreb eller mistanke herom, jf. § 50 a, stk. 1, i lov om social 
service, registreres på funktion 5.28.21 på nyoprettet gruppering 014. 
 
Henvisningen til lovhjemlen til børnehusene tilføjes i den indledende tekst på funktion 
5.28.21. 
 
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1) 
 
Hovedkonto 6 
De fem kommuner, der har ansvaret for børnehusene, registrerer indtægter og udgif-
ter vedrørende børnehusene på en nyoprettet gruppering 004 på funktion 6.45.51: 
 
004 Børnehuse 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2013. 
 
Ad 3 Ændringer som følge af aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, her-
under integrationsområdet  
Der indføres en midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014 og på integrati-
onsområdet sker der en målretning af danskuddannelsestilbud. 
 
Det sker på baggrund af aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse og Folketingets 
vedtagelse den 17. december 2013 af lovforslag L70 om ændring af lov om arbejds-
løshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Mid-
lertidig arbejdsmarkedsydelse indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestil-
bud m.v.).  
 
Indførelsen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse medfører en række justeringer af den 
kommunale kontoplan:  
 
A. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
Indførelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse sikrer, at de personer, der i de 
kommende år opbruger retten til dagenge eller uddannelsesydelse i den særlige ud-
dannelsesordning, bliver sikret et forsørgelsesgrundlag 
 
Den nye ydelse administreres af a-kasserne med kommunal medfinansiering. Modta-
gere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse bliver sikret en aktiv indsats i form af 

- virksomhedsrettet tilbud, herunder løntilskud,  
- læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser samt  
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- for ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse ret til 8 ugers uddannelse. 
  
Der oprettes følgende nye grupperinger til registrering af den midlertidigearbejdsmar-
kedsydelse:   
 
Funktion 5.57.78 
På funktion 5.57.78 oprettes følgende nye grupperinger: 
 
010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfi-
nansiering 
 
011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 pct. kommunal med-
finansiering 
 
Samtidig foretages følgende konsekvensrettelser på funktionen: 
Gruppering 005 udvides til også at omfatte udgifterne til medfinansiering af befor-
dringsgodtgørelse til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 
2014. 
 
Funktion 5.57.79. 
På funktion 5.57.79 oprettes følgende nye grupperinger: 
 
005 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. 
refusion 
 
006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med 50 
pct. refusion   
 
Dranst 2 
005 Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. 
refusion, grp. 005 
  
006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. 
refusion, grp. 006 
 
Det bemærkes, at lønnen til personer, som er ansat i kommunen med løntilskud, skal 
registreres der, hvor personen er ansat. Det er udelukkende løntilskuddet, der skal 
registreres på denne funktion. 
  
  
Samtidig foretages følgende konsekvensrettelser på funktionen: 
Overskriften og indledningen på funktionen ændres fra kun at omhandle den særlige 
uddannelsesordning for ledige, der opbrugte dagpengeretten, til også at omfatte den 
midlertidige arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014.  
 
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 
 
B. Integrationsområdet 

Lovforslaget L 70 medfører en række ændringer på integrationsområdet, der træder i 
kraft 1. januar 2014, herunder: 

- En målretning af danskuddannelse for voksne udlændinge, der deltager i intro-
duktionsforløbet, således at ordinær danskuddannelse indledningsvis erstattes 
med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, 
studerende og au pairs. Denne gruppe tilbydes 250 timers arbejdsmarkedsrettet 
danskundervisning inden for en periode på maksimalt 1½ år. Forløbet med ar-
bejdsmarkedsrettet danskundervisning kan afsluttes med en modultest. 

- Efter forløbet med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning får kursisterne ret til 
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at blive indplaceret på den 3-årige ordinære danskuddannelse.  
- Kurset i samfundsforståelse og dansk kultur afskaffes som et selvstændigt tilbud 

til alle udlændinge og emnerne vil fremover indgå som led i den generelle dansk-
uddannelse og i den øvrige integrationsindsats. 

 

Funktion 5.46.60: 

På funktion 5.46.60: oprettes følgende nye gruppering: 

103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medføl-
gende ægtefæller, studerende og au pairs mv. ifølge danskuddannelseslovens § 2 c, 
stk. 1 
 
Endvidere foretages en række konsekvensrettelser på funktionen. 

Grupperingerne 015, 016 og 017 nedlægges, da kurset i samfundsforståelse og dansk 
kultur nedlægges. 

Eventuelle udgifter til afløb på kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og 
historie, konteres på de respektive grupperinger til ordinær danskuddannelse alt efter 
målgruppe (Ydelsesmodtagere/selvforsørgende og integrationsprogram/ introduktions-
forløb). 

Det bemærkes endvidere, at gruppering 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse 
som en del af et introduktionsforløb alene omfatter udgifter til ordinær danskuddannel-
se – dvs. danskuddannelse efter de maksimalt 1½ års arbejdsmarkedsrettet dansk.  

 

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 
 
Ad 4 Ændringer på funktion 5.68.90 som følge af opdeling af driftsloftet over 
udgifter til aktivering 
På Finansloven for 2014 er der opført to nye tekstanmærkninger (nr. 140 og 141), 
hvori bestemmelserne om et fælles loft over kommunernes refusion af deres driftsud-
gifter til aktiveringsindsatsen fraviges til fordel for to nye særskilte driftslofter.  
 
Ét loft over udgifterne til modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp 
(de ledighedsrelaterede målgrupper) og ét loft over udgifterne til de øvrige målgrupper 
(modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalideringsydelse). Opdelingen af 
det fælles driftsloft skyldes behovet for en særskilt bevillingsopfølgning under budget-
loven og har nogle afledte konsekvenser for indretningen af kontoplanen. 
 
På funktion 5.69.90 oprettes nye grupperinger som følge af opdelingen i to driftslofter: 

 
092 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag til 
øvrige målgrupper  
 
Grupperingen er oprettet parallelt til gruppering 090, så eksisterende gruppering 090 
vedrører tilbagebetalinger af driftsudgifter til indsatsen for modtagere af dagpenge, 
kontanthjælp og uddannelseshjælp, mens den nye 092 vedrører tilbagebetalinger af 
driftsudgifter til indsatsen for modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og 
ledighedsydelse. 
 
Dranst 2: 
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 minus grup. 
092  
Grupperingen oprettes til registrering af refusion af driftsudgifter til aktiveringsindsat-
sen for modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse. 
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Samtidig foretages konsekvensrettelser i den indledede beskrivelse af funktion 
5.68.90, hvor de to driftslofter beskrives. Derudover omtales to nye grupperinger til 
ikke-refusionsberettigende udgifter (det er en følge af kontanthjælpsreformen). 
 
På dranst 2, gruppering 001 præciseres det, at den fra regnskab 2014 kun omfatter 
refusion af driftsudgifter til indsatsen for modtagere af dagpenge, kontanthjælp og 
uddannelseshjælp (og dermed ikke længere modtagere af revalideringsydelse, syge-
dagpenge og ledighedsydelse). 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 
 
Ad 5. Ændringer vedrørende sygedagpenge 
Med Folketingets vedtagelse den 20. december 2013 af L 69 Forslag til lov om æn-
dring af lov om sygedagpenge, ophæves bestemmelsen i § 62, stk. 7 om, at der ikke 
kan ydes statsrefusion, så længe kommunen ikke opfylder sin pligt til at følge op efter 
sygedagpengeloven. Bestemmelsen har været suspenderet i 2010-13.  
 
På denne baggrund nedlægges gruppering 002 Sygedagpenge uden refusion pga. 
manglende opfølgning, jf. § 30, stk. 3 i lov om sygedagpenge på funktion 5.57.71 Sy-
gedagpenge og gruppering 011 Tilbagebetaling af refusion til staten som følge af til-
syn, kontrol og revision. 
  
Endvidere foretages en generel opdatering af konteringsreglerne vedr. sygedagpenge. 
Der foretages i den forbindelse også en opdatering af hjemmelshenvisningen på funk-
tion 8.51.52, gruppering 012. 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 
 
Ad 6 Ændringer som følge af kontanthjælpsreformen 
Der foretages en række ændringer som følge af kontanthjælpsreformen, der træder i 
kraft den 1. januar 2014. 

Funktion 5.57.73  

004 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder 

Her tilføjes kontering af udgifter til aktivitetstillæg. 

 

016 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 

Her præciseres det, at særlig støtte efter § 34 til kontant- og uddannelseshjælpsmod-
tagere også omfatter modtagere af ressourceforløbsydelse eller særlig uddannelses-
ydelse eller ledighedsydelse.   

 

020 Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 
25, stk. 4, § 25 a, i Lov om aktiv socialpolitik) 

Her tilføjes kontering af udgifter til aktivitetstillæg. 

 

Funktion 5.57.75 

I den indledende tekst på funktionen tilføjes uddannelseshjælpsmodtagere. 

004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik)  

005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 

Det præciseres på begge grupperinger, at særlig støtte efter § 34 til kontant- og ud-
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dannelseshjælpsmodtagere også omfatter modtagere af ressourceforløbsydelse eller 
særlig uddannelsesydelse eller ledighedsydelse.   

010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 

016 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virk-
somhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion.  

På begge grupperinger tilføjes kontering af udgifter til aktivitetstillæg. 

  
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 
 

Ad 7 Ændringer vedrørende godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats 

Der er behov for at kunne adskille udgifter efter § 82 og § 83 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats på funktion 5.58.82 Ressourceforløb. Udgifterne skal adskilles, idet 
godtgørelse efter § 83 er skattepligtig indkomst for borgeren, og hjælp til befordring 
efter § 82 er en skattefri ydelse. De to typer ydelser kan derfor ikke registreres på 
samme gruppering. Samtidig foretages ændringer, der samler driftsudgifterne til akti-
vering på funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der 
er også på funktion 5.68.90 behov for at adskille udgifter efter § 82 og § 83 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. 

Der foretages følgende ændringer: 

Funktion 5.57.75: 

Gruppering 007, der hidtil har været benyttet til registrering af godtgørelse efter § 83 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats slettes.  

 

5.68.90: 

På funktion 5.68.90 oprettes en ny gruppering 015 på, der omfatter godtgørelse efter § 
83 til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende. 

 

015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

Der sker samtidig konsekvensrettelser på grupperingerne 004 og 012, hvor henvisnin-
gen til § 83 slettes 

På dranst 2 på funktion 5.68.90, gruppering 001 tilføjes den nyoprettede gruppering 
015 

 

Funktion 5.58.82: 

Til godtgørelse efter § 83 til ressourceforløbsydelsesmodtagere oprettes ny gruppe-
ring 011 på funktion 5.58.82.   

 

011 Godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved 
ressourceforløb 

 

Samtidig slettes henvisningen til § 83 på gruppering 007. 

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014 
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Ad 8 Oprettelse af ny gruppering 007 på funktion 5.57.79 til transportudgifter 

På funktion 5.57.79 oprettes en ny gruppering 007 til registrering af transportudgifter i 
forbindelse med den særlige uddannelsesordning. 
 
007 Dækning af transportudgifter med 50 pct. refusion 
 
Hermed adskilles transportudgifter efter § 5, stk. 4 fra udgifter til befordring efter § 5, 
stk. 1 i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. 
Udgifterne skilles ad, idet der skal afholdes skat af udgifterne til transport, som regi-
streres på den nyoprettede gruppering 007, mens der ikke skal afholdes skat af de 
øvrige udgifter, der registreres på gruppering 003. 
 
Samtidig foretages en konsekvensændring af gruppering 003 på dranst 2, hvor grup-
peringerne 003 og 007 tilføjes. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 
 

Ad 9 Oprettelse af ny gruppering til tilskud til omstilling af folkeskolen på funk-
tion 7.62.86 

I forbindelse med Aftalen om kommunernes økonomi for 2014 blev der aftalt et ekstra 
tilskud til kommunernes indfasning af folkeskolereformen. Samlet får kommunerne i 
perioden 2014-2017 få udbetalt 1,8 mia. kroner som ekstra finansiering til indfasning 
af folkeskolereformen. 

Der oprettes en ny gruppering 018 til dette tilskud på funktion 7.62.86  

018 Tilskud til omstilling af folkeskolen 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 

 

Ad 10 Præcisering vedr. indskud i Landsbyggefonden på funktion 8.32.24 

Det præciseres på funktion 8.32.24, at indskuddet i Landsbyggefonden registreres i 
henhold til transaktionsprincippet, dvs. at indskuddet bogføres, når der foreligger et 
retskrav på kommunen. 

 

Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013. 

 

Ad 11 Øvrige ændringer 

Disse ændringer har alle virkning for regnskab 2013. 
 
a) I medfør af lov om ændring af lov om social service af 21. maj 2013, som trådte i 

kraft 1. oktober 2013 tilføjes udgifter til flygtninge efter § 181 i Serviceloven på funk-
tion 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Ændringen af Serviceloven 
medfører, at staten yder 100 pct. refusion af udgifter til flygtninge til servicelovens § 
11, stk. 3. Samtidig oprettet en gruppering 002 på dranst 2 på funktionen til statsre-
fusionen. 
 

b) På funktion 5.46.61 præciseres hjemmelshenvisningen på gruppering 004 
 

c) På funktion 5.57.73, gruppering 018 rettes hjemmelshenvisningen til lov om aktiv 
socialpolitik § 25, stk. 3 nr. 6.  
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d) På funktion 5.57.75, gruppering 010 og 016 rettes hjemmelshenvisningen, så § 25, 
stk. 3 nr. 6 tilføjes. 

 
e) På funktion 5.57.79, gruppering 001 og 002 slettes tekst om indtægter i form af 

tilbagebetaling, da der tidligere er oprettet særskilte grupperinger 091 og 092 ved-
rørende tilbagebetalinger. Endvidere tilføjes virksomhedspraktik efter § 75 e i lov 
om aktiv beskæftigelse på gruppering 002. 
 

f) På funktion 5.68.67 foretages opdatering af hjemmelshenvisninger til helbredstillæg 
i forbindelse med fodbehandling på gruppering 012. 

 
g) På funktion 5.58.81 ændres overskriften på gruppering 102: 

102 Afløb af særlig løntilskudsordning for personer over 55 år 
   
Ordningen er ophørt (men der kan fortsat komme afløbsudgifter). Ophør af tilgang 
pr. 1. januar 2013 tilføjes i teksten. 

 
Dranst 2: 

005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud mv. med 50 pct. refusion 
(grp. 003, 004, 008, 009, 012, 101, 102 g 106) 

Kontoplanen blev i forbindelse med orienteringsskrivelsen af 15. april 2013 rettet 
således, at udgifterne til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse på funktion 
5.58.81 blev splittet op i to grupperinger. Herefter registreres udgifterne til befor-
dringsgodtgørelse på gruppering 003 og udgifter til hjælpemidler registreres på 
gruppering 004. I den forbindelse blev den nye gruppering 003 ikke tilføjet på dranst 
2, gruppering 005. Den tilføjes nu. 

 
h) På funktion 5.68.91 slettes henvisningen til udgifter før 2009 i den indledende tekst 

på funktionen. 
På gruppering 019 rettes navnet på forsøgsbekendtgørelsen samt længden af for-
søgsperioden. 
På gruppering 102 slettes omtale af afløbsgruppering på 5.68.94.009 , da den om-
talte gruppering er slettet. 
På gruppering 104 ændres titlen til ”Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion – forsik-
rede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. §§ 67 a – 67 c i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats” idet ordningen er ophørt (men der kan fortsat komme afløbs-
udgifter). Ophør af tilgang omtales i teksten. 
       

i) På funktion 8.51.51 slettes gruppering 009, jf. orienteringsskrivelsen af 21. decem-
ber 2012. 

 
j) I afsnit 4.7 ændres betegnelsen af gruppering 003 under funktion 7.68.94 Grund-

skyld til ”003 Tilskud vedr. tilbagebetaling af grundskyld”. Herved bringes betegnel-
sen i overensstemmelse med den foretagne ændring af grupperingen i oriente-
ringsskrivelse af 21. december 2012. 

 
k) På funktion 9.32.25 præciseres det, at der foreligger en pligt til at anvende funktio-

nen til styring af tilbagebetalingspligtige ydelser. Der henvises i øvrigt til præciserin-
gen foretaget i orienteringsskrivelse af 4. februar 2010. 

 
l) I orienteringsskrivelse vedr. 28. omgang var der en fejl i bilag 1 vedr. den aktuelle 

afgrænsning af nettodriftsudgifter til service (det kommunale udgiftsloft) afgrænset 
ud fra den autoriserede kontoplan Bilag 1 vedlægges derfor igen. 

 
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner: 
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Afsnit Side Punkt 
3.3 1 1 
3.5.2 1 2 
3.5.4 1 11a) 
3.5.5 1 3B 
3.5.6 1 11f) 
3.5.7 1 5 
3.5.7 2 11c)  
3.5.7 3 7 
3.5.7 5 3A 
3.5.7 5 6 
3.5.7 5 8 
3.5.8 3 11g) 
3.5.8 4 7 
3.5.9 1 4 
3.5.9 1 7 
3.5.9 2 11h) 
3.6 1 2 
3.7 3 9 
4.3 6 1 
4.5.2 3 og 5 2 
4.5.4 1 11a) 
4.5.5 2,3, 5 og 6 3B 
4.5.5 6 11b) 
4.5.6 2 11f) 
4.5.7 1 og 3 5 
4.5.7 7, 8, 9, 14,15,16 og 

17 
6 

4.5.7 8 11a) 
4.5.7 15-16 7 
4.5.7 16 og 17 11d) 
4.5.7 25-26 8 
4.5.7 24 11e) 
4.5.7 22, 23 24 og 25 3A 
4.5.8 11 og 13 11g) 
4.5.8 16 og 18 7 
4.5.9 1og 7 4 
4.5.9 3, 6 og 7 7 
4.5.9 7,10 og 11  11h) 
4.6 5 2 
4.7 10 9 
4.7 12 11j) 
4.8 5 10 
4.8 12 5 
4.8 12 11i) 
4.9 5 11k) 
Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Susanne 
Wad Leth, swle@oim.dk, tlf. 72 28 25 80  
 

Med venlig hilsen 
 

Susanne Wad Leth 

mailto:swle@oim.dks


 
 

 11 
 

Bilag 1. Nettodriftsudgifter til service (det kommunale udgiftsloft) i 2014 afgræn-
set ud fra den autoriserede kontoplan 
 
Udgangspunkt HKO 0, 2-6 

Fratrukket:   

Tjenestemandspensioner, forsyning Funk. 6.52.72, grp. 001 og 002 

Overførsler 

Funk. 3.30.45 
Funk. 3.38.77 
Funk. 5.46.60 
Funk. 5.46.61 
Funk. 5.46.65 
Funk. 5.48.67 
Funk. 5.48.68 
Funk. 5.48.69 
Funk. 5.48.70 
Funk. 5.57.71 
Funk. 5.57.72 
Funk. 5.57.73 
Funk. 5.57.74 
Funk. 5.57.75 
Funk. 5.57.76 
Funk. 5.57.77 
Funk. 5.57.79 
Funk. 5.58.80 
Funk. 5.58.81 
Funk. 5.58.82 
Funk. 5.68.90 
Funk. 5.68.97 
Funk. 5.68.98 

Ex 5.58.80, dr. 1, grp. 004 og 005 

Forsikrede ledige 
Funk. 5.57.78 

Funk. 5.68.91 

Den centrale refusionsordning Funk. 5.22.07 1) 

Aktivitetsbestemt medfinansiering Funk. 4.62.81 

Ældreboliger Funk. 5.32.30 

Note 1) på fkt. 5.22.07 registreres udelukkende på dranst 2 
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Dato: December II 2013  Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 
 

3 Undervisning og kultur 

FOLKESKOLEN M.M. (22) 

3.22.01 Folkeskoler 
 1 Drift 
  092 Deltagerbetaling 
   200  Ledelse og administration 
 
 2 Statsrefusion 
  004 Tilskud vedrørende skolelån 
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 
3.22.05 Skolefritidsordninger 
 1 Drift 
  002 Søskendetilskud 
  003 Fripladser i skolefritidsordninger 
  092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud 
   200  Ledelse og administration 
 
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 
 1 Drift 
  001  Objektiv finansiering af regionale tilbud 
  002 Køb af pladser  

   003 Udgifter til befordring  
   200  Ledelse og administration 
 
3.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 
 1 Drift 
  001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 
  002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 
   i anden kommune 
  003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 
  004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 
  005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for 

distriktsskolen 
  092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud 
   200  Ledelse og administration 
 
3.22.09  Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 
 1 Drift 

  001  Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og 

videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller 

deltager i aktiviteter i folkeskolen, finansieret af statslige eller 

kommunale midler 

 
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 
 1 Drift 
  001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private 

gymnasieskoler 
  002 Bidrag til staten for elever med svære handicap ved frie grundskoler og 

efterskoler 
  004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 
  005 Bidrag til staten for sprogstimulering til tosprogede småbørn på frie 

grundskoler
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Dato: Juli 2012  Ikrafttrædelsesår: Budget 2013/regnskab 2012 
 

 

 
  006 Kommunale tilskud til frie grundskoler 
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 
 1 Drift 
  001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og 

håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler002Bidrag til staten for 
elever med svære handicap på efterskoler, husholdningsskoler og 
håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 

  003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov om frie 
kostskoler 

3.22.14  Ungdommens Uddannelsesvejledning 
 1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
 
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 

1 Drift 
 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 

  002 Køb af pladser  
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 

1 Drift 
 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 

  002 Køb af pladser  
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 
 
UNGDOMSUDDANNELSER (30) 

3.30.44 Produktionsskoler 
 1 Drift 
  001 Produktionsskoler 
  002 Grundtilskud til produktionsskoler 
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 
 1 Drift 
  001 Skoleydelse 
  002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige 

undervisningsforløb 
  003 Supplerende tilskud 
  004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler  
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 
 1 Drift 
  001 Plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1) 

  002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser (§ 66, stk. 1, nr. 3) 
  003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) 
  004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5) 

  005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 
1, nr. 4) 

  006 Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1. nr. 5 og 6) 

  007 Advokatbistand (§ 72) 
  008 Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2) 
  009 Socialtilsyn, objektiv finansiering 

  092 Betaling (§§ 159 og 160) 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 

  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende advokatbistand 
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 

 1 Drift 
  002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 

 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges proble-

mer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 
  004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller 

den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) 

  005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 
  007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, 

stk. 2 og § 76 stk. 3. nr. 2) 

  008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6) 
  009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 

52, stk. 3, nr. 8) 

  010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak-
tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9) 

  011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må an-

ses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en 
ungs særlige behov for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3 nr. 1). 

  013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et 

barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§§ 54 og 54 a) 
  014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, 

stk. 1) 

   200  Ledelse og administration 
 
 2 Statsrefusion 

  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 

RÅDGIVNING (35) 

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 
 1 Drift 
  001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter.  
   200  Ledelse og administration 
 2  Statsrefusion 
   002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
 

 
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) 

5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) 
 1 Drift 
  001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110) 
  002 Kvindekrisecentre (§ 109) 
  092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003  Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale 

problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5) 
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 

§ 141) 
 1 Drift 
  001 Dagbehandling 
  002 Døgnbehandling 
  003 Ambulant behandling  
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) 
 1 Drift 
  001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) 
  002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) 
  092 Egenbetaling (§ 163, stk. 2) 
   200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 
 1 Drift 
  001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 
  002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 
  003 Længerevarende botilbud for sindslidende. 
  005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102) 
  093 Beboeres betaling for service 
  094 Beboeres betaling for husleje 
  096 Beboeres betaling for el og varme 
   200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 

5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.  
 1 Drift   
  001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a 
  002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 b 
  003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c 

samt § 24 b 
  004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 

d 
  005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a 
  006 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 b 
  007 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 c 
  008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 d 
  009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslovens § 

24a 
  010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til 

ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21 
  011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til 

selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21 
  012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsfor-

løb ifølge integrationslovens § 24 d 
  013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om dansk-

uddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
  014 Tolkeudgifter. 
  018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions-

forløb ifølge integrationslovens § 24 f 
  019  Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g 
  092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 
  097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 

§ 45, stk. 3, i integrationsloven 
  098 Berigtigelser   

100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder  kompetencegivende 
uddannelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 7 

101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrati-
onslovens § 45, stk. 7 

102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse 
ifølge integrationslovens § 45 stk. 7 

103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstage-
re, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. ifølge dansk-
uddannelseslovens § 2 c, stk. 1 

 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011  
  002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 og 103 
  003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 018-019  
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) 

5.48.67 Personlige tillæg m.v. 
 1 Drift 
  001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige 

tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), per-

sonlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18) 
  008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 
  009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1) 
  010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4) 
  011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a 

(§ 18) 
  012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18) 
  013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 

(§ 17, stk. 1 og 3) 
  014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§ 18) 
  093 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 1. 1. 

1998 
  094 Tilbagebetaling a personlig tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden 

1.1. 1998 – 1.3. 2001 
 2 Statsrefusion 
   002 Refusion af varmetillæg 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 
5.48.68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler 

gældende før 1. januar 2003 
 1 Drift 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinan-

siering  
  002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal 

medfinansiering 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. 

refusion 
  005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 

med 50 pct. refusion 
5.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler 

gældende før 1. januar 2003 
 1 Drift 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinan-

siering 
  002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal 

medfinansiering 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
KONTANTE YDELSER (57) 

5.57.71 Sygedagpenge 
 1 Drift 
  001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6 i lov om 

sygedagpenge 
  003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2 i lov om sygedag-

penge 

   004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med 

alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dag-

penge ved barsel 

   005   Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4,5 og 8 i lov om 

sygedagpenge 

   006   Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpen-

gemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 

   008   Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansæt-

telse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats 

   009  Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refu-

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

   012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 

82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

   090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 

    
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008, 

009 og 012 minus 090) 
  003 Berigtigelser 
  004  Refusion af dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt 

syge børn, jf. § 42, stk.. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 
  009  Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) 

 
 
5.57.72 Sociale formål 
 1 Drift  
  004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 

84)    
  006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82) 
  007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a) 
  008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 
   
  009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 
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   (Serviceloven, § 41) 
  010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100) 
  015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af 

børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42) 
  016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere 

mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, stk. 8) 
  017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a) 
  018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a) 
  019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt stillede 
  020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 

minus 019.  
  003 Berigtigelser 
 
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
 1 Drift 
  002 Kontanthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i kapital 17 i 

lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 
2, i lov om aktiv socialpolitik) 

  004  Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder 
  013 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, 

nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1 og 2 og § 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 
  016 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 
  017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i Lov 

om aktiv socialpolitik) 
  018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, 

stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 2, nr. 3, § 25, stk. 3 nr. 6 og § 25 a i Lov om aktiv 
socialpolitik) 

  019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til 
social pension og til visse førtidspensionister med 30 pct. refusion (§§ 
25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 

  020 Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 
3 og 4, § 25, stk. 4 og § 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 

  091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i 
lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats samt § 164 i lov om social service) 

  092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i 
lov om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats samt § 164 i lov om social service) 

  093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i Lov 
om aktiv socialpolitik) 

  094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i Lov 
om aktiv socialpolitik) 

  095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. 
refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik). 

  096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 
2006 med 50 pct. refusion 
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  097  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion  
 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 

094 
  002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 004, 013, 016, 017, 

018-020 minus grp 097 
  003 Berigtigelser (§ 65 stk. 3. i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 

samt regnskabsaflæggelse og revision) 
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091,093 og 095 med 

35 pct. refusion 
  020 Tilskud fra EU 
  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på 

grupperingsnr. 096 
 
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
 1 Drift 
  004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 

100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34 
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63) 

  005 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)  

  006 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 
med 100 pct. refusion 

  016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 
  020 Tilskud fra EU 
5.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 
 1 Drift 
  001 Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive 

aktiveringstillæg), jf. § 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 
  002 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive 

aktiveringstillæg); jf § 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 
  004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 
  005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 
   
  010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion  
  011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov 

om aktiv beskæftigelsesindsats § 51). 
  012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob. 
  014 Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion (§§ 25, 25 a , 

jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik). 

  015   Kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion 

  016   Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddan-

nelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion 

  093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 
  094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 
  096 Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. 

vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 

  097  Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap 12) med 30 pct. refusion
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009  Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. 

kommunalt bidrag  

010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kom-

munal medfinansiering 

011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 pct. kom-

munal medfinansiering 

 

5.57.79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 

 1 Drift 

   001  Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion 

  002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse og virksomhedspraktik 

med 50 pct. refusion 

  003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt 

deres dagpengeret med 50 pct. refusion 

  004 Løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. 

refusion 

  005 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse 

med 50 pct. refusion 

  006  Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordnin-

gen med 50 pct. refusion   

  007 Dækning af transportudgifter med 50 pct. refusion 

  091  Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 

pct. refusion 

  092 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 

pct. refusion 

 2 Statsrefusion 

  001  Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder 

med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp. 091 

  002 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse og 

til løntilskud med 50 pct. refusion, grp. 002 og 004 minus grp. 092 

  003 Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige, 

som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion, grp. 003 og 

007 

  004  Berigtigelser 

  005 Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 

50 pct. refusion, grp. 005. 

  006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 

med 50 pct. refusion, grp. 006. 
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    udbetalt med 35 pct. refusion (§§ 74a, 74f og 74h) 
  093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 % 

refusion (§ 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
  094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i 

målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere 
skånejob) og handicappede personer § 111 i Lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats) 

  095 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede personer i 
målgruppe § 2, nr. 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 111 i 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  096 Efterbetaling af udgifter til løntilskud til handicappede personer vedr. 
perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 

  097 Indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct. 
refusion jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

  098  Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer på ledigheds-
ydelse, i fleksjob løntilskudsstillinger i målgruppen § 2 nr. 6 og handi-
cappede personer, jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

  100 Indtægter fra tilbagebetaling af løntilskud med 100 pct. refusion, som 
ikke er refusionsberettigede 

  102 Afløb af særlig løntilskudsordning for personer over 55 år efter § 67 a i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

   103   Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 104, 

stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. 
  105  Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, 

ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. gruppering 
005 og 007. 

  106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf § 104, 
stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 

109 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse 
udbetalt med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2 i lov om en aktiv soci-
alpolitik) 

  111  Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats)  

  112  Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob 
  114 Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. 

refusion (grp.003, 004, 008, 009, 012, 101, 102 og 106). 
  006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. 

refusion (grp. 092) 
  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede 

personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivender med 65 pct. refu-
sion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013-017, 111 
og 112 minus grp. 113 og 114). 

  008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. 
refusion (grp. 001, 010, 018, 019, 020 og 103, minus grp. 109) 

5.58.82 Ressourceforløb 
 1 Drift 

   001  30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv 

   002  50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv 
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   003  Driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløb 

   004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion res-

sourceforløb 

   005 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 

pct. refusion ressourceforløb/aktive tilbud 

   006 Hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløb 

   007 Befordring 50 pct. refusion, ressourceforløb 

   008  Løntilskud 50 pct. refusion, ressourceforløb 

   009 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats § 31 b-31 f 

   010 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum) 

   011 Godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats ved ressourceforløb 

   091  Tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 30 pct. refusion 

   092  Tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion   
 2 Statsrefusion 

001 Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091  

002  Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 
  003  Berigtigelser 

 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.9 - side  1 

  
Dato: December II 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 

 

5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

 1 Drift 

  001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 

 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 

 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og 

selvforsørgende. 

 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende. 

 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 

 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 

 007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 

 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 

 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 

 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 

 011  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 

012  Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 

 013  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse 

 014  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-

cering 

 015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt 

grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper 

 091 Tilskud vedrørende produktionsskoler 

 092 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt 

grundlag til øvrige målgrupper 

 2 Statsrefusion 

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede 

driftsloft, grp. 001-004, 010-012 og 015 minus grp. 090 og 091 

002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 

minus grp. 092. 

 003 Berigtigelser  

 020 Tilskud fra EU 

 

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

  1 Drift 

 006   Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. 

refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 

100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 007   Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. 

   §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

 008   Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannel-

se med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede 

i erhverv m.v. 
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 013  Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 

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

 014   Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusi-

on, jf. § 98c – 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 016 Jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. § 

98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

017 Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige 

grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en ak-

tiv beskæftigelsesindsats  

019  Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, for for-

sikrede og ikke-forsikrede personer jf. § 43 i styringsloven 

 102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – statslige og regio-

nale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats 

 103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – private arbejdsgive-

re, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 104 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede ledige over 55 år i 

private virksomheder, jf. §§ 67a-67c i lov om en aktiv beskæftigelsesind-

sats 

 105  Løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede personer med handicap, jf. § 

15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt §§ 51 og 

52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – kommunale ar-

bejdsgivere,, jf § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

2 Statsrefusion 

001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og 

beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013, 014, 016 

og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter 

vedr. 2010. 

 003 Berigtigelser 

 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handi-

cappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 
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6 Fællesudgifter og administration m.v. 
 
 
POLITISK ORGANISATION (42) 

6.42.40 Fælles formål 
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 
 2 Statsrefusion 
   
6.42.43 Valg m.v. 
 1 Drift 
  001 Fælles formål 
  002 Folketingsvalg 
  003 Kommunalvalg 
 
 
ADMINISTRATIV ORGANISATION (45) 

6.45.50 Administrationsbygninger 
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 
 1 Drift  
  001  Myndighedsudøvelse 
  002 Øvrig administration 
  003 Socialtilsyn 
  004 Børnehuse 
  090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne  
  091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 

  095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder  
 vedrørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje  

  098 Administrationsvederlag vedrørende havne 
6.45.52 Fælles IT og telefoni 
6.45.53  Jobcentre 
  
6.45.54 Naturbeskyttelse 
6.45.55 Miljøbeskyttelse 
6.45.56 Byggesagsbehandling 
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 
 1 Drift 

  091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 

6.45.58 Det specialiserede børneområde 
 1 Drift 
  091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 
 
ERHVERVSUDVIKLING, TURISME OG LANDDISTRIKTER (48) 

6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 
6.48.61 Vækstfora 
6.48.62 Turisme  
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 
6.48.66 Innovation og ny teknologi 
6.48.67  Erhvervsservice og iværksætteri 
 1 Drift 
  001 Væksthuse 
6.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 
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  005 Kommunekredit 
  007 Offentligt emitterede obligationer i indland 

 008 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
  009 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
  010 Selvejende institutioner 
7.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 
 4 Renter 
  001 Realkreditobligationer 
  002 Kommunekreditobligationer 
  003 Statsobligationer m.v. 
  004 Likvide aktiver udstedt i udlandet 
  005 Investerings- og placeringsforeninger 
  006 Pantebreve 
  007 Aktier og andelsbeviser 
  008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.  
  010 Tilbagebetalte reservefondsandele 
7.58.79 Garantiprovision 
 
TILSKUD OG UDLIGNING (62) 

7.62.80 Udligning og generelle tilskud 
 7 Finansiering 
  001 Kommunal udligning 
  002 Statstilskud til kommuner 
  007 Efterreguleringer   
  010 Udligning af selskabsskat 
7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 
 7 Finansiering 
  001 Udligning vedrørende udlændinge 
  005 Efterreguleringer 
7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne 
  002 Kommunalt udviklingsbidrag 
7.62.86 Særlige tilskud 
 7 Finansiering 
  001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 
  002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med 

særlige økonomiske vanskeligheder 
  004 Tilskud til ”ø-kommuner”  
  005  Tilskud til Bornholms Kommune vedr. udviklingsopgaver 

 006 Overgangstilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab i forbindelse med 

justering af udligningssystemet i 2013 
  007 Tilskud fra kvalitetsfonden 
  008 Beskæftigelselsestilskud 
  009 Tilskud vedrørende frokostordninger i daginstitutioner 
  010 Efterreguleringer  
  011 Tilskud vedr. tab på refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet  

012 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af 

borgere med sociale problemer. 

013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 

015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 

016 Jobpræmie til kommunale arbejdsgivere. 

017 Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere 

018 Tilskud til omstilling af folkeskolen 
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med undervisningstilbuddet. Her registreres den totale forældreandel 
inklusive fripladser og udgifter til søskendetilskud. Registreringen skal 
foretages på fælles omkostningssted. 
 
Pasning i ordinær skolefritidsordning på specialskoler skal konteres på 
funktion 3.22.05. 

 
 200 Ledelse og administration 

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

3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddan-
nelse af lærere i folkeskolen og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvir-
ker i folkeskolens fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervis-
ning. Det forudsættes, at alle udgifter til kursus aktivitet, der er forbundet med efterud-
dannelse af personale i folkeskolen, herunder udgifter og indtægter vedrørende efter- 
og videreuddannelse af skoleledere, konteres på funktionen. 
 
Endvidere registreres afledte udgifter forbundet med efter- og videreuddannelse på 
funktionen. Afledte udgifter er fx vikardækning, transportudgifter mv. 
 
Indtægter og udgifter afholdt af midler fra fonde m.v. registreres på funktionen.  
 
Der er autoriseret 1 driftsgrupperinger på funktionen: 
 

 001 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med ef-
ter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser 
eller deltager i aktiviteter i folkeskolen, finansieret af statslige eller 
kommunale midler 

    Her registreres direkte kursusudgifter i form af deltagerbetaling (kur-
susafgift) eller køb af rekvirerede kursusforløb i forbindelse med efter-
uddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen, finansieret af statsli-
ge eller kommunale midler. Endvidere skal de overførte statslige tilskud 
indtægtsføres på denne gruppering.  

   
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler, jf. friskolelovens § 26 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for ele-
ver på frie grundskoler, statslige og private skoler m.v. 
  
Bidrag til staten registreres med art 4.6 Betalinger til staten. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Bidrag til statens for elever i frie grundskoler samt grundskoleaf-

delinger ved private gymnasieskoler  

002 Bidrag til staten for elever med svære handicap ved frie grundsko-
ler og efterskoler 

  004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grund-
skoler. 

  005  Bidrag til staten for sprogstimulering til tosprogede småbørn på 
frie grundskoler efter friskolelovens § 28, stk. 2 
Bidraget vedrører den obligatoriske kommunale sprogstimulering for to-
sprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, efter folke-
skolelovens § 4a i tilfælde af, at sprogstimuleringen finder sted på en fri
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008 Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2) 
Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser udenfor hjemmet 
i kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 
58 og § 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til 
døgnophold i kommunale plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, 
stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til 
udslusningsophold i kommunale plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 
76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. 

 
009 Socialtilsyn, objektiv finansiering 

Her registreres udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, 
herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier. 
 
Udgiften til det takstfinansierede tilsyn med og godkendelse af tilbud 
konteres på de relevante funktioner på hkt. 5. 

 
092 Betaling (§ 159 og § 160) 

Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgn-
opholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 159 i lov om social ser-
vice, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og 
opholdssteder, jf. § 160 i lov om social service. 

 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foran-
staltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. § 50 a, stk. 1, § 52, stk. 
3, nr. 1-6 og 8-9, § 52 a, § 54 og § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service. 
Udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, der ydes 
til børn og unge efter §§ 83, 84 og 86 stk. 2, i medfør af § 44 i lov om social service 
konteres ligeledes på denne funktion. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende ophold i tilbud efter dagtilbudsloven, 
og efter §§ 32 og 36 i lov om social service, samt undervisningstilbud efter folkeskolelo-
ven, ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hoved-
funktionerne Dagtilbud til børn og unge og Folkeskolen.  
 
Derudover skal udgifter til betaling af ophold i dagtilbud m.v. efter servicelovens 52, stk. 
3, nr. 1, finansieres via dagtilbudslovens regler om socialpædagogisk eller økonomisk 
fripladstilskud. Udgifter efter denne bestemmelse skal konteres på de autoriserede 
grupperinger til fripladstilskud på de relevante funktioner (5.25.11-5.25.16). 
 
Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktivite-
ter uden folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevan-
te driftsgrupperinger under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke regi-
streres med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden 
moms. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 

2) 

Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i 
hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 2, og § 83 i medfør af § 44 i lov om social 
service. 
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  011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må 
anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns el-
ler en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3, nr.1)  

 Her registreres udgifter til forældremyndighedsindehaveren i forbindel-
se med:  
1) Udgifter i forbindelse med at opnå konsulentbistand efter § 11, stk. 

3. Det kan f.eks. være omkostninger til transport. Udgifter til selve 
konsulentbistanden efter § 11, stk. 3, skal derimod konteres på funk-
tion 5.35.40. 

2) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, hvis 
støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foran-
staltning efter § 52, stk. 3.  

3) Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan und-
gås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes.  

4) Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og 
barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.  

5) Udgifter i forbindelse med prævention 
6) Udgifter til § 52, stk. 3, nr. 1, som ikke dækkes af Lov om dag-, fri-

tids- og klubtilbud m.v. til børn og unge eller Lov om folkeskolen, og 
som erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstalt-
ning efter § 52, stk. 3.  

    
  013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 

med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for 
hjemmet (§§ 54 og 54 a) 

Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens inde-
haver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse 
uden for hjemmet, samt udgifter til koordinator for unge idømt en sankti-
on efter straffelovens § 74 a, jf. §§ 54 og 54 a i lov om social service. 

 
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 

50 a, stk. 1) 
 Her registreres udgifter, såvel den objektiv finansierede som den takstfi-

nansierede del, til børnehuse vedrørende undersøgelse af børn eller un-
ges forhold ved overgreb eller mistanke herom, jf. § 50 a, stk. 1 i lov om 
social service. 

   
  200 Ledelse og administration 

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

 

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale 
og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 
§ 66, stk. 1, nr. 6, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i lov om social service. Endvidere 
registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, 
nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgn-
institutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Ligeledes regi-
streres udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. § 123 b i lov om social service. 
 
Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået 
driftsoverenskomst med, udformes efter de samme regler som for de regionale og 
kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5. 
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RÅDGIVNING (35) 

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, 
herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for 
børn og unge, jf. § 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke 
er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter i forbindelse med konsulentbistand, 
rådgivning om familieplanlægning, rådgivning, undersøgelse eller behandling efter Ser-
vicelovens § 11 stk. 3, 4 og § 12, på nær udgifter til genoptræning, efter Sundhedslo-
vens § 140 og Servicelovens § 86, som konteres på 4.62.82. Rådgivning, der udgår fra 
den centrale forvaltning, registreres på hovedkonto 6. 
Der ydes 100 pct. refusion af udgifter til udlændinge på funktionen efter servicelovens § 
11, stk. 3, jf. servicelovens § 181, stk. 2. 
 
På funktionen er autoriseret gruppering 001 til registrering af udgifter og indtægter ved-
rørende 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 anven-
delse af de interne arter under hovedart 9. 
 
Det bemærkes, at udgifter til Dansk Hjælpemiddel Institut og til Blindeinstituttets mate-
rialesamling registreres på funktionen. 
 
Betaling for rådgivning, som ydes af lands- og landsdelsdækkende institutioner - her-
under videncentre - udgiftsføres på denne funktion. Produktionsomkostningerne i for-
bindelse med rådgivningen og den modtagne betaling registreres på funktionen for den 
institution, der udfører rådgivningen. 
 

Der er endvidere autoriseret en gruppering 200 til ledelse og administration, jf. afsnit 

2.4. 

 

På dranst 2 er autoriseret gruppering 002 til refusion af udgifter til udlændinge med 100 

pct. refusion. 
 
Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion 
registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning. 
 

TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voks-
ne. Det gælder botilbud, behandling af misbrug, kontaktpersonordning og særlige be-
skyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Det omfatter voksne med særlige behov, 
såsom personer med særlige sociale problemer, personer med nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne og sindslidende.  
 

5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelo-
vens §§ 109-110) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer 
med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110.  
 
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt 
psykologhjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter jf. § 109 
stk. 5. Derudover registreres tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens 
§§ 83-86 og 102 som ydes i forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter 
til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet.



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.5 - side  2 

  

Dato: December II 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 
 

 

  005  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 
a 

    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der 
vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændin-
ge, jf. integrationslovens § 16, stk. 3, 3. punkt om tilbud til udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp, og som deltager i et integrationspro-
gram.  

. 
 
  006  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 

23b 

    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der 
vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændin-
ge, jf. integrationslovens § 16, stk.2, 3. punkt om tilbud til udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp, og som deltager i et integrationspro-
gram.  

. 
 
  007  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 

c 

    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c, der 
vedrører selvforsørgende udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk. 
2, 3. punkt om tilbud til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp, og som deltager i et integrationspro-
gram.  

. 
 
  008  Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 

23 d 

    Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 
d, der vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte ud-
lændinge, der ikke modtager kontanthjælp, og som deltager i et inte-
grationsprogram.  

 
  009  Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslo-

vens § 24 a 

   Her registreres udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler 
til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ansættes uden 
løntilskud, jf. integrationslovens § 24 a. 

 
  010  Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram 

til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21 

 Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 
21 til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, på kontanthjælp, 
som deltager i et integrationsprogram.  
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 011  Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram 
til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21 

    Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 
21 til selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp, og som deltager i et integrationspro-
gram. 

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

onsforløb ifølge integrationslovens § 24 d 

    Her registreres udgifter til ordinær danskuddannelse til udlændinge 
efter integrationslovens § 24 d til indvandrere (udenlandske arbejdsta-
gere, medfølgende ægtefæller, internationale studerende og au pairs), 
der deltager i ordinær danskuddannelse efter et afsluttet forløb med in-
trodansk, jf. danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 3. Udgifter til arbejds-
markedsrettet dansk registreres på gruppering 103. 

     
  013  Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

Her registres udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister jf. § 2 i 
danskuddannelsesloven, dvs. kursister, som på undervisningstidspunk-
tet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannel-
se efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, nr. 2. Her registre-
res eksempelvis udgifter til danskuddannelse for grænsependlere og 
udlændinge, der har fået forlænget deres ret til ordinær danskuddan-
nelse pga. sygdom eller barsel mv. 

 

  014  Tolkeudgifter 

Her registreres tolkeudgifter vedrørende personer omfattet af integrati-
onsloven. 
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    Her registreres desuden resultattilskud til udlændinge, der efter intro-
duktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse og som indstiller 
sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør (dog senest 1 
år efter introduktionsperiodens udløb) og som senest ved første prøve-
termin herefter består prøve i dansk, jf. integrationslovens § 45, stk. 7 
nr. 4. 

 

  102  Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæfti-
gelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 7 

   Her registreres resultattilskud for udlændinge, der indenfor den treårige 
introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i 
ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 
måneder, jf. integrationslovens § 45, stk. 7 nr. 1. 

 
  103  Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske ar-

bejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. 
ifølge danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1 

    Her registreres udgifter til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 
(introdansk) til indvandrere (udenlandske arbejdstagere, medfølgende 
ægtefæller, studerende og au pairs mv.) Denne gruppe tilbydes 250 ti-
mers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning inden for en periode på 
maksimalt 1½ år, jf. danskuddannelseslovens § 2 c stk. 1 

 
 
Tilskud fra staten på 5.46.60 registreres med art 8.6 Statstilskud.  

 
2 Statsrefusion 
 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011  
   
  Her registreres statsrefusion af udgifter til integrationsprogrammer 
 
  002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 og 103 
 

Her registreres statsrefusion af udgifter til danskuddannelse til øvrige kursi-
ster, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af inte-
grationsloven eller deltager i danskuddannelse efter lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. Desuden registreres statsrefusion af udgifter til arbejdsmar-
kedsrettet dansk. 
 

  003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 og 018-019  
 
  Her registreres statsrefusion af udgifter til introduktionsforløb 
 

 
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp til udlæn-
dinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige 
tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. 
 
Det bemærkes, at der under dranst 2 er autoriseret to grupperinger til kontering af 
statsrefusion vedrørende kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram-
met og hjælp i særlige tilfælde. Grupperingerne under dranst 2 følger inddelingen under 
dranst 1. 
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Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger 
 
  004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 

efter integrationsloven 

Her registreres udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven, jf. kapitel 4 i lov om aktiv 
socialpolitik.  

 
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v.for udlændinge 

Her registreres udgifter til hjælp til udlændinge, som skyldes den på-
gældendes deltagelse i et integrationsprogram efter integrationslovens 
§ 23 f. 
 
Ligeledes registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter integrati-
onslovens kapitel 6. 
 
Endelig registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber 
og mindre arbejdspladsindretninger efter integrationslovens § 24 a, stk. 
3. 

 
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refu-

sion. 
 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp 

til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. re-
fusion. 

 
  092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 

pct. refusion. 
 
  093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 

pct. refusion. 
 

5.46.65 Repatriering 
På denne funktion registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet 
af repatrieringsloven. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Hjælp til repatriering 

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

 
  090 Resultattilskud for repatriering 
 

Her registreres resultattilskud for repatriering, jf. repatrieringslovens § 
13, stk. 2. Tilskuddet fra staten til repatriering registreres med anven-
delse af art 8.6. 
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  004  Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, per-

sonlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende fysioterapi, fod-
terapi, kiropraktor- og psykologbehandling til pensionister efter § 14, 
stk. 1 i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 
2003). 

 
005  Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), 

personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende supplement til 
pensionister med nedsat pension (brøkpension) efter § 14 stk. 1 i lov 
om social pension og § 17 stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003). 

 
  006 Andre personlige tillæg, § 14 stk. 1 (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg til pensionister efter § 14 
stk. 1 i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 
2003), der ikke er omfattet af grupperingerne 001-005. 

 
  007 Briller, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende briller til pensioni-
ster efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsrefor-
men 2003). 

 
  008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende medicin til pensio-
nister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsre-
formen 2003). 

 
  009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18, stk. 1) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandlægebehand-
ling til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 stk. 1 
(førtidspensionsreformen 2003). 

 
  010 Tandproteser, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandproteser til 
pensionister efter § 14 a, stk. 4 i lov om social pension og § 18 stk. 4 
(førtidspensionsreformen 2003). 

 
  011  Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 

14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fysioterapi, kiro-
praktor- og psykologbehandling til pensionister efter § 14 a i lov om so-
cial pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003). 

 
  012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fodbehandling 
ydet til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 18 (før-
tidspensionsreformen 2003). 
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KONTANTE YDELSER (57) 
 
 

5.57.71 Sygedagpenge 
På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, 
hvortil staten yder 50 eller 30 pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 
uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 62, stk. 2-9 i lov om 
sygedagpenge. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende dagpenge til 
forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Det 
bemærkes, at udgifter til sygedagpenge, hvortil staten yder 100 pct. refusion, registre-
res på funktion 8.51.52. 
 
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 pågæl-
dende registreres. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6 i lov om 

sygedagpenge 

Her registreres udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen 
afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf., § 62, stk. 6 i lov om syge-
dagpenge. 
 

  003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2 i lov om syge-
dagpenge 

Her registreres udgifter til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, 
stk. 2 i lov om sygedagpenge. 

 
  004  Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre 

med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov 
og dagpenge ved barsel 

Her registreres den kommunale medfinansiering på 50 pct. af udgifter-
ne til dagpenge til forældre med alvorligt syge børn jf. §§ 26 og 42, stk. 
2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. 

 
005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8 i lov om 

sygedagpenge 
Her registreres udgifter til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, 
stk. 4, 5 og 8 i lov om sygedagpenge. 

 
  006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive syge-

dagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 
Her registreres udgifter til sygedagpenge med 30 pct. refusion til passi-
ve sygedagpengemodtagere og til personer i aktivering i øvrige vejled-
nings- og opkvalificeringstilbud, jf. § 62, stk. 3 i lov om sygedagpenge 
og § 32, stk. 1, nr. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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  012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere 

efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Det bemærkes, at udgifter til undervis-
ningsmaterialer og hjælpemidler efter §§ 76-77 registreres på hhv. 
funktion 5.68.90 gruppering 008 og funktion 5.57.71 gruppering 009.  
  
Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
  090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 

Her registreres alle kommunens indtægter fra regres for udgifter til sy-
gedagpenge, jf. § 78 i lov om sygedagpenge, uanset om kommunen 
har afholdt de fulde udgifter eller om staten har ydet refusion. Halvde-
len af de regresindtægter, som kommunen får ind ved regreskrav tilfal-
der staten, jf. regresvejledningen § 12. 
 
 

Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2:  
  002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 
   008, 009 og 012 minus 090) 
   
  003 Berigtigelser 
   
  004 Refusion af dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt 

syge børn, jf. § 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved bar-
sel 

   

    
009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) 
 Her registreres refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion. 

 
5.57.72 Sociale formål  
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter service-
lovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv 
socialpolitik.  
 
Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og 
voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. På funktion 5.57.72 an-
vendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hove-
dart 1.  
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.7 - side  7 

  

Dato: December II 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 
 

 
 
 

002 Kontanthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i kapi-
tal 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberetti-
get (§ 100, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres ikke-refusionsberettigede udgifter til kontanthjælp efter 
§ 100, stk. 3, i Lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om de tilfælde, 
hvor tilbud ikke er givet i overensstemmelse med reglerne i kapitel 17 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Grupperingen anvendes i 2013 
og 2014 alene til afløbsudgifter, som følge af suspension af strafrefusi-
onen med 100 pct. kommunal finansiering i 2013 og 2014. 
 

004 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder 

Her registreres udgifter til uddannelseshjælp til personer under 30 år 
uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der ikke er i aktivt til-
bud (passive perioder), jf. § 23 i lov om aktiv socialpolitik. 
Endvidere registreres udgifter til aktivitetstillæg til de personer, der har 
tilkendegivet, at de pågældende ønsker et aktivt tilbud efter lov om ak-
tiv beskæftigelsespolitik. 

 

013  Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (lov 
om aktiv socialpolitik § 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1 og 2, og § 
25 a). 

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 30 år, 
der forsørger eget barn i hjemmet, jf. § 25, stk. 2 nr. 1, i lov om aktiv 
social politik. 
 
Desuden registreres udgifter til personer under 30 år, som har en do- 
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kumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizo-
typisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psy-
kotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse og uspecificeret ikke organisk betin-
get psykose, og som har forsørgelsespligt over for ikke-hjemmeboende 
børn, jf. § 25 stk. 3 nr. 5, i lov om aktiv social politik. 

 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her.  
 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 
  016 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 Lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres udgifter til særlig støtte til personer med høje boligudgif-
ter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpo-
litik. Udgiften vedrørende særlig støtte til modtagere af kontant- og ud-
dannelseshjælp registreres her. Særlig støtte efter § 34 til personer, 
som ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik registreres og-
så her. 

 
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbs-
ydelse eller særlig uddannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kon-
tanthjælp under forrevalidering, revalidering og til aktiverede kontant-
hjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10 og 11 i 
lov om aktiv beskæftigelsesindsats, konteres under funktion 5.57.75, 
gruppering 004, hvor der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne, eller 
under funktion 5.57.75, gruppering 005, hvor der gives 50 pct. statsre-
fusion af udgifterne. 

  

  017  Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i 
Lov om aktiv socialpolitik) 

    Her registreres udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter § 
29 i Lov om aktiv socialpolitik 

Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
  018  Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 

25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 2 nr. 3, § 25, stk. 3 nr. 6, § 25 a,) 

Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 30 år, 
og som ikke har forsørgelsespligt over for børn, jf. § 25, stk. 1, nr. 2 i 
lov om aktiv socialpolitik.  

 
Endvidere registreres udgifterne til personer under 30 år, som har en 
dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, ski-
zotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende 
psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse og uspecificeret ikke organisk 
betinget psykose, som ikke er forsørgere og som ikke bor hos en eller 
begge forældre, jf. § 25 stk. 3 nr. 6. 
 
Endvidere registreres udgifter til kontanthjælp til gravide, jf. § 25, stk. 3 
i lov om aktiv socialpolitik. 
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Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper regi-
streres ligeledes her. 

 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

 
  019  Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret 

til social pension og til visse førtidspensionister med 30 pct. refu-
sion (§§ 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der har nået efter-
lønsalderen, og som ikke kan få social pension på grund af betingel-
serne 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 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 regi-
streres ligeledes her. 

 
    Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 
  020  Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 

1, nr. 3 og 4, § 25, stk. 4, § 25 a, i Lov om aktiv socialpolitik) 

    Her registreres kontanthjælp til såvel hjemmeboende som udeboende 
personer under 30 år, som har en erhvervskompetencegivende uddan-
nelse  og 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 soci-
alpolitik.  

 
Endvidere registreres her udgifter til tillæg til personer under 30 år, der 
har bidragspligt over for et barn, og som modtager kontanthjælp efter § 
25, stk. 1, nr. 3 og 4, jf. § 25, stk. 4.  
 
Endvidere registreres udgifter til aktivitetstillæg til de personer, der har 
tilkendegivet, at de pågældende ønsker et aktivt tilbud efter lov om ak-
tiv beskæftigelsespolitik. 

 
Med ikrafttræden regnskab 2004 registreres her udgiften til nedsat kon-
tanthjælp efter § 25 f, stk. 2, jf. § 25 f, stk. 1 samt udgiften til det be-
hovsbestemte tillæg efter § 25 f, stk. 3. 

 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

091  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 
i lov om aktiv socialpolitik samt § 111 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats samt § 164 i lov om social service) 

 
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 35 pct. statsrefusi-
on, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser mv., jf. §§ 91, 93 og 
94 i lov om aktiv socialpolitik. 
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5.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 
På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontant- og ud-
dannelseshjælp, engangshjælp, løntilskud og beskæftigelsestillæg til kontanthjælps og 
uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
På funktion 5.57.75 anvendes art 5.2. 
 
Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de ak-
tiveringsforanstaltninger, der iværksættes for kontanthjælps- og uddannelseshjælps-
modtagere efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funk-
tion 5.68.90.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af 
visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74. 
 
Fra 1. januar 2011 ændres refusionssatserne, således at staten refunderer kommuner-
nes udgifter til kontant- og uddannelseshjælp og særlig støtte under aktive perioder 
med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse og med 30 
pct. ved deltagelse i øvrig vejledning og opkvalificering.  
 
På funktion 5.57.75 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001  Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder 
(inklusive aktiveringstillæg), jf. § 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 

Her registreres udgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. 
aktivitetstillæg) til uddannelses- og aktivitetsparate personer under 30 
år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der er i aktivt tilbud i 
form af ordinær uddannelse og virksomhedspraktik og nytteindsats 
(aktive perioder), jf. §§ 11,23-24 i lov om aktiv socialpolitik og § 22, 
stk.7, § 32, stk. 1, nr. 1 samt kapitel 11 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats.  

 
002  Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder 

(inklusive aktiveringstillæg), jf § 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 

Her registreres udgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. 
aktivittetstilllæg) til uddannelses- og aktivitetsparate personer under 30 
år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der er i aktivt tilbud i 
form af øvrig vejledning og opkvalificering (aktive perioder), jf. §§ 11, 
23-24 i lov om aktiv socialpolitik og § 22, stk.7, og § 32, stk. 1, nr. 2 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

004  Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik, 
jf. §§ 92-96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)  

Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i tilbud efter 
kapitel 10, jf. § 32, stk. 1 nr. 1 og kapitel 11, jf. § 45, stk. 2, i lov om ak-
tiv beskæftigelsesindsats.  
 
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbs-
ydelse eller særlig uddannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kon-
tanthjælp under forrevalidering eller revalideringsydelse, registreres li-
geledes på denne gruppering. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
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005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpoli-

tik,) 

Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i tilbud efter 
kapitel 10, jf. § 32, stk. 1 nr. 2 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbs-
ydelse eller særlig uddannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kon-
tanthjælp under forrevalidering eller revalideringsydelse registreres li-
geledes på denne gruppering. 
Der ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
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   010  Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusi-

on 

Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp og engangs-
hjælp til personer i tilbud efter kapitel 10 jf. § 32, stk. 1 nr. 2 øvrig vej-
ledning og opkvalificering i form af kontanthjælp, engangshjælp og 
nedsat kontanthjælp efter § 39 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 38, stk. 
2 og 45, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Udgifter til særlig støtte efter § 34 i forbindelse med tilbud til kontant-
hjælpsmodtagere efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats registreres på gruppering 005.   
 
Endvidere registreres udgifter til aktivitetstillæg til personer med en er-
hvervskompetencegivende uddannelse, der er under 30 år og visiteret 
som aktivitetsparate. 
 
Der ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Endelig skal forsørgelsesudgifterne fra 1. februar 2007 til personer i til-
bud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1 nr. 1 ordinær uddannelse og kapitel 
11 Virksomhedspraktik mv., som er under 30 år, og som har en doku-
menteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizoty-
pisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psyko-
tisk tilstand, skizoaffektiv lidelse og uspecificeret ikke organisk betinget 
psykose jf. § 25 stk. 3 nr. 5 og 6, i lov om aktiv social politik, registreres 
her. 

 
  011   Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion  

(lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51)  

Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælps-
modtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende efter 
kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, i forbindelse med an-
sættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51 og § 63 og § 
64, stk. 3. Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til 
løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommu-
nale virksomheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.98. 
Endvidere registreres udgiften til supplerende kontanthjælp til løn op til 
niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik. 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

  012  Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob 

Her registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og 
mindre arbejdspladsindretning efter § 100, så personer med nedsat ar-
bejdsevne kan opnå eller fastholde ansættelse uden løntilskud, eller 
drive selvstændig virksomhed. 
 
Endelig registreres her udgiften efter § 100 til hjælpemidler i form af ar-
bejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning til personer ansat i 
seniorjob, jf lov om seniorjob. 
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Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne, jf. § 123, stk. 3 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
  014  Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion ( §§ 25, 

25 a, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5)  

Her registreres udgifter til kontanthjælp efter § 25 til personer under for-
revalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og af-
klarende 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.  
 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her. 

 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af 
kontanthjælp under forrevalidering registreres på gruppering 005. Der 
ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

015   Kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til kontanthjælp efter § 25 til personer under for-
revalidering, dvs. revalidender, der deltager i, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og 
som bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 47, stk. 5 i lov om 
aktiv socialpolitik. 
 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af 
kontanthjælp under forrevalidering registreres på gruppering 004.  
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne 
 

016  Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær 
uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. re-
fusion  
Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp og 
engangshjælp til personer i tilbud efter i form af kontanthjælp, en-
gangshjælp og nedsat kontanthjælp efter § 39 i lov om aktiv socialpoli-
tik, jf. §§ 38, stk. 2 og 45, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Udgifter til særlig støtte efter § 34 i forbindelse med tilbud til kontant-
hjælpsmodtagere efter kapitel 10 og kapitel 11 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats registreres på gruppering 004.x 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Endelig skal forsørgelsesudgifterne fra 1. februar 2007 til personer i til-
bud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1 nr. 2, som er under 30 år, og som 
har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizo-
freni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, kortereva-
rende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse og uspecificeret ikke or-
ganisk betinget psykose jf. § 25 stk. 3 nr. 5 og 6, i lov om aktiv social 
politik, registreres her. 
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5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 

På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikre-

de, hvortil kommunen i 2010 bidrog til finansieringen med 25 eller 50 pct. af udgifterne, 

jf. §82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Fra 1. januar 2011 registreres udgifter 

vedrørende arbejdsløshedsdagpenge med 50, 70 eller 100 pct. medfinansiering, jf. § 

82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 

Kommunens bidrag til finansiering af udgifterne til dagpenge registreres på art 4.6 Beta-

linger til staten. 

 

 001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag for 2010 i henhold til måned-

lige opgørelser fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag på 25 pct. 

Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under aktivering i 2010 udbetalt af 

arbejdsløshedskasserne, jf. §82a, stk. 3, 1. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsik-

ring mv. 

 

 002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag for 2010 i henhold til måned-

lige opgørelser fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag på 50 pct. 

Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge uden aktivering udbetalt af ar-

bejdsløshedskasserne, jf. 82a, stk.3, 2. pkt. i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 

 

 003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag i henhold til månedlige op-

gørelser fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag på 100 pct. Udgif-

terne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under aktivering ved manglende retti-

dighed, jf. §82a, stk. 3, 3. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., der træder i 

kraft den 3. januar 2011. Grupperingen anvendes i 2013 og 2014 alene til af-

løbsudgifter, som følge af suspensionen af strafrefusionen med 100 pct. kommu-

nal medfinansiering fra og med uge 1 i 2013 til og med uge 52 i 2014. 

 
 004 Berigtigelser 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af udbetalte  
gruppering 005. 

 
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede le-
dige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres kommunens medfinansiering af 50 pct. af statens udgifter til be-

fordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses-indsats, 

jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. A-kasserne udbetaler befor-

dringsgodtgørelse til forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalifice-

ring, seks ugers selvvalgt uddannelse, virksomhedspraktik eller som ansættes 

med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere. Medfinansiering af befordringsgodt-

gørelse til modtagere af arbejdsmarkedsydelse registreres ligeledes her. 

 

 006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 50 pct. i aktive perioder i 

henhold til månedlige opgørelser. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge 

under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82a, stk. 3, 2. pkt. i lov 

om arbejdsløshedsforsikring mv.
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 007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i aktive perioder i 

henhold til månedlige opgørelser.. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge 

under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82a, stk. 3, 1. pkt., i lov 

om arbejdsløshedsforsikring mv. 

 

 008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i passive perioder 

i henhold til månedlige opgørelser. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge 

under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82a, stk. 3, 1. pkt., i lov 

om arbejdsløshedsforsikring mv. 

 

Udgifter til 70 pct. kommunal medfinansiering af dagpenge ved ikke-rettidige pe-

rioder registreres ligeledes på denne gruppering fra og med uge 1 i 2013 til og 

med uge 52 i 2014. 

 

009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. 

kommunalt bidrag  

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i henhold til må-

nedlige opgørelser. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under aktive-

ring udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82a, stk. 3, 1. pkt., i lov om arbejds-

løshedsforsikring mv. 

 

Grupperingen anvendes med virkning for budget 2013 alene til efterreguleringer 

vedrørende regnskaberne 2012, 2013 og 2014, da uddannelsesydelse med en 

overgangsordning er afskaffet med virkning fra den 5. marts 2012.  

 

010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kom-

munal finansiering 

Her registreres kommunens medfinansiering på 50 pct. af udgifterne til midlerti-

dig arbejdsmarkedsydelse under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, 

jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.(Midlertidig arbejdsmar-

kedsydelse mv.).  

 

011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 pct. kom-

munal finansiering 

Her registreres kommunens medfinansiering på 70 pct. af udgifterne til midlerti-

dig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder udbetalt af arbejdsløshedskasser-

ne, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midlertidig ar-

bejdsmarkedsydelse mv.).  

 

5.57.79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydel-
sesordning 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering og for-
sørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 2013, jf. lov om uddannelsesordning 
til ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. På denne funktion registreres fra 1. ja-
nuar 2014 endvidere driftsudgifterne og udgifterne til løntilskud til ledige på den midler-
tidige arbejdsmarkedsydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsfor-
sikring mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.). 
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Det bemærkes, at lønnen til personer, som er ansat i kommunen med løntilskud, skal 
registreres der, hvor personen er ansat. Det er udelukkende løntilskuddet, der skal 
registreres på denne funktion.” 
 
Der er på funktion 5.57.79 autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

 001 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion 
Her registreres udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 
pct. statsrefusion, jf. § 9 og § 23, stk. 3, 2. pkt., i lov om uddannelsesordning for 
ledige, som har opbrugt deres dagpengeret 

 

002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse og virksomhedspraktik 

med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse og i virk-
somhedspraktik med 50 pct. statsrefusion, jf. § 9 og § 23, stk. 3, 1. pkt., i lov om 
uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, og § 75 e i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt 

deres dagpengeret med 50 pct. refusion 
Her registreres driftsudgifter og -indtægter til uddannelse, dvs. køb af uddannelse 
og deltagerbetaling, i forbindelse med uddannelsesordningen for ledige, som har 
opbrugt deres dagpengeret, jf. § 4 i lov om uddannelsesordning for ledige, som 
har opbrugt deres dagpengeret.  Endvidere registreres udgifter til befordring efter 
§ 5, stk. 1 i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dag-
pengeret.  
Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter, jf. § 23, stk. 2, i lov om ud-
dannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.  
 
004 Løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. re-
fusion 
Her registreres udgifter til løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpenge-
ret, jf. § 75 d i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommu-
nernes udgifter med 50 pct. 
 
005 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejds-
markedsydelse, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Mid-
lertidig arbejdsmarkedsydelse mv.). Staten refunderer kommunernes udgifter 
med 50 pct. 
  
006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning 
med 50 pct. refusion 
Her registreres driftsudgifter og -indtægter til uddannelse, i forbindelse med den 
midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning for ledige, som har opbrugt deres 
dagpengeret, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midlerti-
dig arbejdsmarkedsydelse mv.). Staten refunderer kommunernes udgifter med 
50 pct. 
 
007 Dækning af transportudgifter med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til dækning af transport efter § 5, stk. 4, i lov om uddan-
nelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Der ydes 50 
pct.statsrefusion af udgifterne. 
 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.7 - side  25 

  

Dato: December II 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 

 

 

091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 
pct. refusion. 
Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse til ledi-
ge, som har opbrugt deres dagpengeret, og som ikke er i uddannelse efter § 19, 
jf. § 9 og § 23, stk. 3, 2 pkt. i lov om uddannelsesordning for ledige, som har op-
brugt deres dagpengeret. 
 
092 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 
pct. refusion 
Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse til ledi-
ge, som har opbrugt deres dagpengeret, og som er i uddannelse efter § 19, jf. § 
9 og § 23, stk. 3, 1 pkt. i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt 
deres dagpengeret. 

 
Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2: 
 

001 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder 
med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp. 091 

 
002 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse 
og til løntilskud med 50 pct. refusion, grp. 002 og 004 minus grp. 092 

 
003 Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige, 
som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion, grp. 003 og 007 

 
004 Berigtigelser 
 
005 Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 

med 50 pct. refusion, grp. 005. 
006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 

med 50 pct. refusion, grp. 006. 
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097 Indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob med 
100 pct. refusion jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 

 
Her registreres indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleks-
job med 100 pct. refusion jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. Det er tilbagebetalinger vedrørende de tidligere grupperinger 
03-05 på funktion 5.41. (løntilskud med 100 pct. statsrefusion). Det dre-
jer sig f.eks. om tilbagebetaling på grund af uretmæssigt modtaget løn-
tilskud. 

 
  098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer på ledig-

hedsydelse, i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-
gruppen § 2 nr. 6, samt handicappede personer, jfr. § 111 i Lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 
Det er tilbagebetalinger vedr. gruppering 03 Driftsudgifter for personer 
på ledighedsydelse og 12 Driftsudgifter til personer i fleksjob 
og løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, samt handicappede per-
soner. Det drejer sig primært om uretmæssigt modtagne driftsudgifter, 
der tilbagebetales til kommunen.    
 

  100 Indtægter fra tilbagebetaling af løntilskud med 100 pct. refusion, 
som ikke er refusionsberettigede 

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af løntilskud, som ikke er 
refusionsberettigede. jf. § 121, stk. 4 i Lov om aktiv beskæftigelsesind-
sats på grund af manglende grundlag for afgørelsen om fleksjob mv. 
Det drejer sig om tilbagebetalinger vedr. gruppering 002 Løntilskud til 
løn til personer i fleksjob og selvstændig erhvervsdrivende med be-
grænsninger i erhvervsevnen. 
  
 

102 Afløb af særlig løntilskudsordning for personer over 55 år 
Her registreres kommunens udgifter til løntilskud til personer over 55 
år, der er omfattet af § 2, nr. 2-3 og har ret til at indgå aftale med en 
privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud efter §  67 
a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer 50 pct. af 
kommunens udgifter til løntilskuddet. Tilgangen til ordningen er ophørt 
pr. 1. januar 2013.   
 

 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 
104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion jf. § 
104, stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik. Under tilbud efter kapitel 
10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til mod-
tagere af ledighedsydelse refunderer staten 30 pct. af kommunens ud-
gifter til ledighedsydelse 
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Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  003 Berigtigelser 

  005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 
pct. refusion (grp. 003, 004, 008, 009, 012,101, 102 og 106) 

  006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 
pct. refusion (grp. 092) 

  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicap-
pede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 
65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(grp 013-017 og 111 og 112 minus grp. 113 og 114). 

  008  Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30
 pct. refusion (grp. 001, 010, 018, 019, 020 og 103, minus grp. 109) 

 
5.58.82 Ressourceforløb 
På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, 
der er visiteret til ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Det omfatter personer der modtager ressourceforløbsydelse, dvs. målgruppe 11 i 
§ 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, førtidspensionister under 40 år, der er visi-
teret til ressourceforløb, og førtidspensionister over 40 år der deltager i aktive tilbud 
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
På funktionen registreres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløbsydelse efter kapitel 
6 a i lov om aktiv socialpolitik. Førtidspensionister under 40 år, der visiteres til et res-
sourceforløb, eller over 40 år der deltager i aktive tilbud, skal dog fortsætte på førtids-
pension/skånejob, og udgifter til førtidspension/skånejob skal ikke registreres her, selv 
om de deltager i ressourceforløb/aktive tilbud. 
 
På funktionen registreres udgifterne til aktivering i tilbud efter kapitel 10-12 samt følge-
udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til personer i ressourceforløb, her-
under også vedrørende førtidspensionister i ressourceforløb/aktive tilbud efter kapitel 
10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
På funktionen registreres derfor også udgifter til løntilskud vedrørende målgruppe § 2, 
nr. 11. Også ved kommunale løntilskudsjobs til disse personer er det alene udgiften til 
løntilskud der registreres på denne funktion. Lønudgiften registreres under de kommu-
nale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor personerne er ansat; på de sam-
me funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet.    
 
Udgifter til mentorfunktionen i forbindelse med ressourceforløb registreres fra 2014 på 
denne funktion. 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen: 
 
  001 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv) 

   Her registreres forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressourcefor-
løb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som 
ikke er i tilbud, eller som er i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejled-
ning og opkvalificering), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten 
yder 30 pct. refusion af kommunens udgifter.
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   Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 
kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering af personer i ressourceforløb 
samt administration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

   Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Udgifter til undervisningsmaterialer skal registreres på 006. 

   Grupperingen vedrører kun driftsudgifter til ressourceforløb og aktive 
tilbud til førtidspensionister. Driftsudgifter til ressourceforløb til perso-
ner, der modtager ressourceforløbsydelse, registreres på 003 eller 004. 

 

 006  Hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløb  

    Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre ar-
bejdspladsindretninger efter §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats) til personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapi-
tel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (ressourceforløbsydel-
sesmodtagere og førtidspensionister under 40 år i ressourceforløb), og 
som er i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 

   Her registreres også udgifter til hjælpemidler til førtidspensionister over 
40 år i aktive tilbud efter kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats.  

   Ud over ovenfor nævnte hjælpemidler så kan personer, der modtager 
ressourceforløbsydelse, få støtte til særlige udgifter, der er en nødven-
dig følge af uddannelse eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, jf. § 76, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

    Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter. 

   Tilskud til hjælpemidler efter §§ 76-77 til førtidspensionister i skånejob 
skal fortsat registreres på funktion 5.58.81. gruppering 004 Udgifter til 
hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 76-77 og § 82 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 

   Tilskud til personlig assistance efter § 76, stk. 4, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats til personer, der modtager ressourceforløbsydelse, 
registreres på funktion 5.68.91. gruppering 007 Personlig assistance til 
handicappede i erhverv eller gruppering 008 Personlig assistance til 
handicappede under efter- og videreuddannelse. 

 

 007  Befordring 50 pct. refusion, ressourceforløb 

   Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
befordringsgodtgørelse efter § 82 til personer, der er visiteret til et res-
sourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Førtidspensionister kan ikke få befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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 011 Godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats ved ressourceforløb 

    Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere.Staten yder 
50 pct. refusion af kommunens udgifter. Førtidspensionister kan kke få 
godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

 091  Tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion 

    Her registreres indtægter fra tilbagebetaling efter § 69 i i lov om aktiv 
socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressourcefor-
løb efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke 
er i tilbud, eller som er i tilbud efter § 32, stk.1 nr. 2 (øvrig vejledning og 
opkvalificering) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

 092  Tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion   

   Her registreres indtægter fra tilbagebetaling efter § 69 i i lov om aktiv 
socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressourcefor-
løb efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i 
tilbud i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, 
nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.   

 

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
 001  Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091  

 002  Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 

 003  Berigtigelser 
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ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)  

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrø-
rende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden 
aktør. Udgifterne, der er refusionsberettigede, registreres fra 2014 under to driftslofter, 
ét ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløsheds-
dagpenge, kontanthjælp, selvforsørgende og uddannelseshjælp samt deltagere i seks 
ugers selvvalgt uddannelse, og ét driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af 
revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse. Staten refunderer 50 pct. af 
driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannel-
sestilbud inden for hvert af de to driftslofter. De omtalte målgrupper refererer til mål-
grupperne i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter, der ikke er refusions-
berettigede, registreres på en særskilt gruppering 013 og 014. 

Indtægter, som jobcentret får i tilfælde af, at en offentlig arbejdsgiver ikke opfylder 
kvoten for løntilskudspladser og ikke rettidigt kan stille en løntilskudsplads til rådighed 
efter at være anmodet herom, jf. § 56 i styringsloven, registreres på den relevante 
gruppering hvor udgiften til det alternative tilbud, som den ledige tilbydes i stedet, også 
registreres. 
 

   001  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der 

modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (mål-

gruppe 1), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med an-

sættelse uden løntilskud, jf. § 99 i samme lov. 

    Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan på 

Undervisningsministeriets område nævnes AMU-kurser, SOSU-

uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 

videregående uddannelser.  

    Som eksempler på uddannelser inden for andre ministeriers områder 

kan nævnes bachelor- og kandidatuddannelser, styrmandsuddannel-

sen, biblioteksassistentuddannelsen og arkitektuddannelsen. 

Grupperingen anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse efter 

"lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som 

tilbud efter kap. 10 i LAB, jf. § 40, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en 

aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskud-

dannelse kan gives som aktiveringstilbud efter LAB for personer, der er 

færdige med de 3 år, som integrationsprogrammet varer. Jobcenteret 

kan for disse beslutte, hvis de har behov for det, at de skal have under-

visning i dansk eller i dansk samfundsforståelse/ medborgerskab. 

Kommunen kan lave dette som en integreret del af et danskuddannel-

sesforløb efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. 

Grupperingen anvendes endvidere til driftsudgifter, hvis danskuddan-

nelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt 

i § 40 i bekendtgørelsen (det kunne være efter de forberedende ud-

dannelser, der er omtalt i § 40, stk. 2). Eller jobcentret kan give tilbud 

om danskuddannelse som et hf-kursus, så det også er omfattet af BAB 

§ 40, stk. 2, om forberedende uddannelser.
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  003  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

32, stk. 1, nr. 1, og § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 

personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik 

alene på grund af ledighed, målgruppe 2), eller ikke alene på grund af 

ledighed (målgruppe 3), personer der ikke er i beskæftigelse, og som 

ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse 

(målgruppe 10), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med 

ansættelse uden løntilskud. 

     Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSU-

uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 

videregående uddannelser.  

For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 

under gruppering 001. 

 

   004  Øvrige driftsudgifter for  

    Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejled-

ning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte 

projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet 

og danskundervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter 

til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kontanthjælp 

efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed (jobklare, 

målgruppe 2), eller ikke alene på grund af ledighed (indsatsklare, mål-

gruppe 3), personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder 

betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 

10), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse 

uden løntilskud.  

     

    Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-

kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige 

med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produkti-

onsskoler, Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). 

    Endvidere registres til indtægter vedrørende betaling for arbejde udført 

i private hjem m.v.   

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 

under gruppering 002. 
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    011  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmod-

tagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

32, stk. 1, nr. 1, og § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 

personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpoli-

tik, og som er uddannelsesparate (målgruppe 12), eller som er aktivi-

tetsparate (målgruppe 13), eller personer som får opkvalificering i for-

bindelse med ansættelse uden løntilskud. 

     Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSU-

uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 

videregående uddannelser.  

For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 

under gruppering 001. 

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 013. 

 

   012  Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 

    Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejled-

ning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte 

projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet 

og danskundervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter 

til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager uddannel-

seshjælp efter lov om aktiv socialpolitik (uddannelsesparate i målgrup-

pe 12 eller aktivitetsparate i målgruppe 13), eller personer som får op-

kvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.  

     Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-

kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige 

med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produkti-

onsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). 

    Endvidere registres  indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i 

private hjem m.v.   

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 

under gruppering 002. 

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 3, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 014. 

 

 013  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse 

    Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til ordinær 

uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, som ikke er refusionsberettigende 

for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) og åbenlyst ud-

dannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (del af målgruppe 12) i 

de første 9 måneder på hhv. kontanthjælp eller uddannelseshjælp, 

    bortset fra regne-, læse- og stavekurser og ordblindeundervisning.  
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 014  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og 

opkvalificering 

    Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til øvrig vej-

ledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, som ikke er refusi-

onsberettigende for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) 

og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (del af 

målgruppe 12) i de første 24 måneder på hhv. kontanthjælp eller ud-

dannelseshjælp.       

 015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

    Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt 

selvforsørgende. 

   090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et 

urigtigt grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper 

  På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgif-

ter i forbindelse med aktivering af modtagere af dagpenge, kontant-

hjælp eller uddannelseshjælp eller deltagere i seks ugers selvvalgt ud-

dannelse, der er ydet på et urigtigt grundlag jfr. lov om en aktiv beskæf-

tigelsesindsats § 111 

  091 Tilskud vedrørende produktionsskoler  

    Grupperingen anvendes i tilfælde, hvor der i udgifter til produktionssko-

ler på gruppering 5.68.90, grp.004 indgår tilskud af forskellig art fx fra 

statslige puljer i udgiften til skoleopholdet. 

  092 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et 

urigtigt grundlag til øvrige målgrupper 

    På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgif-

ter i forbindelse med aktivering af modtagere af revalideringsydelse, 

sygedagpenge eller ledighedsydelse, der er ydet på et urigtigt grund-

lag, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 111. 

 

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 

   001  Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede 

driftsloft, grp. 001-004, 010-012 og 015 minus grp. 090 og 091. 

   002  Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 

minus grp. 092. 

   003  Berigtigelser 

   020  Tilskud fra EU 

 

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

På funktionen registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes beskæftigel-
sesindsats overfor forsikrede ledige fra 1. januar 2010. For driftsudgifter til aktivering fra 
2011 henvises til 5.68.90 

Udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, herunder udgifter til admini-
strative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre.
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Indtægter, som jobcentret får i tilfælde af, at en offentlig arbejdsgiver ikke opfylder kvo-
ten for løntilskudspladser og ikke rettidigt kan stille en løntilskudsplads til rådighed efter 
at være anmodet herom, jf. § 56 i styringsloven, registreres på den relevante gruppe-
ring hvor udgiften til det alternative tilbud, som den ledige tilbydes i stedet, også regi-
streres. 

 

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 006  Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 

pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 

4, og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til arbejdsredskaber og mindre 
arbejdspladsindretninger vedr. forsikrede ledige, jf. §§ 76 og 77 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats (udgifter til undervisningsmateriale regi-
streres på funktion 5.68.90, gruppering 002). Jobcentret kan afholde 
udgifter til hjælpemidler i forbindelse med forsikrede lediges deltagelse i 
opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med 
løntilskud med henblik på at understøtte, at personer kan få og deltage 
i tilbuddet. 

    Der kan endvidere i medfør af lovens § 100 ydes tilskud til hjælpemidler 
i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med 
henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse 
uden løntilskud, eller at personen kan drive selvstændig virksomhed. 

Endelig kan jobcentret registrere driftsudgifter efter §§ 76-77 og 99 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats i forbindelse med løntilskud for ny-
uddannede, der er medlem af en a-kasse og omfattet af § 2, nr. 8, fordi 
de på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær beskæfti-
gelse.  
 
Endelig registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4 
til forsikrede ledige, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne.  

 

 007  Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refu-
sion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv 
m.v. 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til aflønning af personlig assi-
stance til fysisk eller psykisk handicappede i erhverv med det formål at 
give dem samme mulighed for erhvervsudøvelse, som personer uden 
handicap, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv 
m.v. 

 

 008  Personlig assistance til handicappede under efter- og videreud-
dannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til 
handicappede i erhverv m.v. 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til fysisk eller psykisk handicap-
pede lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, der udenfor 
normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse in-
denfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige, jf. § 14 
i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 
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 019  Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger 

for forsikrede og ikke-forsikrede personer jf. § 43 i styringsloven 

Her registreres jobcentrets driftsudgifter til initiativer vedr. større virk-

somhedslukninger, jf. § 43 i Styringsloven. Det vedrører udgifter til op-

kvalificering, jf. §§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 

samt jobcentres driftsudgifter i forbindelse med udarbejdelse af planer 

for de afskedigede, informations- og vejledningsmøder, individuelle 

samtaler og udstationering af medarbejdere på indsatskontor på den 

pågældende virksomhed, som staten kan yde tilskud til. Kravene, til 

hvornår der foreligger større afskedigelser er i en forsøgsperiode fra 8. 

april 2009 til 31. december 2013 ændret, og desuden er der i en for-

søgsperiode fra 1. marts 2010 til 31. december 2013 indført mulighed 

for en supplerende indsats til nyledige efter opsigelsesperioden, jf. § 2 

og § 3 i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses-og sygedagpen-

geområdet. 

Endvidere registreres tilskud modtaget fra beskæftigelsesregionerne 
vedrørende ovenstående aktiviteter. 

Udgifter i forbindelse med alt anden administration af jobcentrene, her-

under udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på 

6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. 
 

   102  Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – statslige og 
regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til statsli-
ge og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner i forbindelse 
med ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats.  

    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 
på dranst 2 på gruppering 006. 

    Kommunernes udgifter til løntilskud til forsikrede ledige, der er ansat i 
kommunen med løntilskud, og den refusion, som staten yder af kom-
munens udgifter til løntilskud hertil, registreres fra 2011 på henholdsvis 
gruppering 106 (dranst 1) og 006 (dranst 2) på nærværende funktion.  

 

 103  Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – private ar-

bejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter til løntilskud til private ar-

bejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, 

stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 

    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 

på dranst 2 på gruppering 006. 
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 104 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede ledige over 55 

år i private virksomheder, jf. §§ 67a-67c i lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats 

   Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter til løntilskud til private ar-

bejdsgivere i forbindelse med ansættelse af ledige over 55 år, jf. §§ 67 

a - 67 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilgangen til ordningen 

er ophørt 1. januar 2013. 

 

   Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 

på dranst 2 på gruppering 006. 

 

 105   Løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede personer med handi-

cap, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter til løntilskud for nyuddan-

nede, der er omfattet af § 2, nr. 8, der på grund af et handicap har van-

skeligt ved at få ordinær beskæftigelse, jf. § 15 i lov om kompensation 

til handicappede i erhverv m.v. samt jf. §§ 51 og 52 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats.  

 

    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 

på dranst 2 på gruppering 006. 

 

 106  Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – kommunale 

arbejdsgivere, jf § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-

sats 

    Her registreres fra 2011 de samlede bruttoudgifter til løntilskud i forbin-

delse med forsikrede lediges løntilskudsansættelse i en kommune, jf. § 

51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 

    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion af disse bruttoudgifter. 

Refusionen registreres på dranst 2 på gruppering 006. 

 

    Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud 

på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelse i kommunale virk-

somheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.95, hvor også 

løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v. indtægtsføres. 
 

Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 

 001  Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledi-
ge og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 
013, 014 og 016 

 003  Berigtigelser 

 004  Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til 
handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007 og 008) 

 006  Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-
106) fra 2011 
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  003 Socialtilsyn 

De fem kommuner, der har ansvaret for socialtilsynet, registrerer ind-

tægter og udgifter vedr. socialtilsynet på denne gruppering. De øvrige 

93 kommuner kan ikke registrere på denne gruppering. 

 

På grupperingen registreres indtægterne vedrørende varetagelsen af 

alle socialtilsynets driftsopgaver.  

 

Her registreres endvidere socialtilsynenes driftsudgifter som omfatter 

myndighedsudøvelse, herunder sagsbehandling, tilsynsbesøg, trans-

port mv. og støttefunktioner, herunder f.eks. løn- og personaleadmini-

stration, økonomistyring, it-administration, opgaver vedrørende HR mv.  
  

  004 Børnehuse 

De kommuner, der har ansvaret for at drive børnehuse og eventuelle 
tilhørende matrikler, registrerer indtægter og driftsudgifter på denne 
gruppering. De øvrige 93 kommuner kan ikke registrere på denne grup-
pering.  

  090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 

Her krediteres den andel af udgifterne vedrørende den centrale admini-
stration af forsyningsvirksomhederne, der i forbindelse med regnskabs-
afslutningen overføres til funktionerne for forsyningsvirksomhederne på 
hovedkonto 0 eller 1. Overførslen registreres under art 7.9. 

 
  091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 

Her registreres administrationsudgifter vedrørende de kommunale til-
bud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og 
som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 
5, jf. afsnit 4.5.0. 

 
  095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder ved-

rørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje 

Her registreres den del af drifts- og anlægsudgifterne vedrørende mo-
torveje og hovedlandeveje samt eventuelt den del af anlægsudgifterne 
vedrørende kommunale veje, der udgøres af teknikerløn m.v., og som 
overføres til de relevante grupperinger - henholdsvis anlægskonti på 
hovedkonto 2. 

 
  098 Administrationsvederlag vedrørende havne 

Her registreres vederlag fra staten vedrørende administration af havne. 
Vederlaget registreres under art 7.6. 

 

6.45.52 Fælles IT og telefoni 
Her registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaf-
felse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative 
datalinier mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællespro-
grammel, Softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, 
intern it-rådgivning og it-projektledelse. 
 
På de enkelte driftsområder registreres udgifter vedrørende fagprogrammel, anskaffel-
se af fagbaserede IT-systemer og udgifter til hjemmearbejdspladser og telefoni. 
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  016 Jobpræmie til kommunale arbejdsgivere   

   Her registreres indtægter fra jobpræmien til kommunale arbejdsgivere, 
der ansætter ledige i akutjob i minimum 26 uger, jf. § 3 i lov om akutjob 
og jobpræmie til arbejdsgivere.  

  

  017 Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere 

   Her registreres indtægter fra fleksjobbonus til kommunale arbejdsgive-
re, der ansætter personer i fleksjob med en ugentlig arbejdstid på 10 
timer eller mindre i minimum 6 måneder, jf. § 1 i bekendtgørelse om 
fleksjobbonus. 

  018 Tilskud til omstilling af folkeskolen 

   Her registreres tilskud til omstilling af folkeskolen, som følge af folke-
skolereformen.  

 

REFUSION AF KØBSMOMS (65) 

7.65.87 Refusion af købsmoms 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende refusion af moms, jf. 
afsnit 2.6.2. 
 
Registreringen foretages under dranst 7, hovedart 6, på efterfølgende udtømmende, 
autoriserede grupperinger Til de enkelte grupperinger skal knyttes følgende bemærk-
ninger. 
 
Gruppering 002 Refusion af købsmoms og gruppering 003 Udgifter til købsmoms bud-
getlægges med lige store beløb. 
 
Det bemærkes, at da refusionsindtægterne på gruppering 002 registreres som »negati-
ve udgifter«, vil gruppering 002 og gruppering 003 for ét bestemt regnskabsår opveje
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På gruppering 001 registreres den budgetterede udskrivning af kommunal  indkomst-
skat af selvangivne indkomster, som udbetales af Skatteministeriet i form af 1/12-rater i 
løbet af regnskabsåret. Det gælder både for kommuner, som har valgt at selvbudgette-
re udskrivningsgrundlaget og for kommuner, som har valgt at lægge et statsgaranteret 
udskrivningsgrundlag til grund for skatteudskrivningen.  
 
På gruppering 002 budgetteres og regnskabsføres for lidt eller for meget modtaget 
forskudsbeløb af indkomstskat, som afregnes tre år efter kalenderåret.  
 
På gruppering 006 registreres afregning med staten som følge af det skrå skatteloft. 
 
 

7.68.92 Selskabsskat 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: 
 

 001 Afregning af selskabsskat m.v. 

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

 

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

7.68.94 Grundskyld 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende grundskyld. 
Grundskyld registreres under dranst 7. Der er autoriseret følgende grupperinger: 
 

001   Grundskyld 
002  Tilskud vedrørende nedsat grundskyld 
003  Tilskud vedrørende tilbagebetaling af grundskyld 

 
Tilbagebetalinger af grundskyld registreres på gruppering 001 med anvendelse af 
dranst 7 og hovedart 6 Finansudgifter. Renteudgifter vedr. tilbagebetalingerne registre-
res på gruppering 001 under funktion 7.52.56. 
 

7.68.95 Anden skat på fast ejendom 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat på fast 
ejendom. Registreringen foretages under dranst 7 på følgende autoriserede grupperin-
ger: 

 
  001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 
 
  002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 
 
  003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb 
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7.68.96 Øvrige skatter og afgifter 
På denne funktion registreres efter ligningsloven samt øvrige skatter og afgifter. Der er 
autoriseret følgende grupperinger under dranst 7: 
 
  004 Efterbetaling og bøder 
 
  005 Frigørelsesafgift 
 
Gruppering 005 anvendes til registrering af kommunens andel af pålignede fri-
gørelsesafgifter. Rente af kommunens andel af henstandsbeløb registreres på funktion 
7.32.25. 
 
Statens andel af de indbetalte beløb registreres på funktion 7.51.52, hvorfra afregning 
kan ske til staten. 
 
Ved ydet henstand debiteres funktion 7.32.25 for det samlede beløb, mens statens 
andel krediteres funktion 7.51.52, og kommunens andel krediteres funktion 7.68.96. 
 
Ved indbetaling af henstandsbeløb krediteres funktion 7.32.25. Herefter kan statens 
andel afregnes, jf. funktion 7.51.52. 
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FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 

8.50.50 Kassekreditter og byggelån 
Denne funktion anvendes, når der med et pengeinstitut er truffet aftale om benyttelse af 
kassekreditter og byggelån. 
 
Det bemærkes, at forbigående overtræk på check-, folio- eller kontokurant-konti forbli-
ver på funktion 8.22.05. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved direkte indsætning af midler eller ved over-
førsel fra andre bankkonti samt ved den endelige prioritering til afløsning af byggelånet. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved træk på kontoen, herunder renter og provisi-
on. 
 
På funktionen registreres endvidere kreditbevægelser ved udstedelse af certifikater til 
den udstedte kurs, mens debetbevægelserne ved indløsning sker til kurs 100. Ligele-
des skal låneprovenuet ved REPO-forretninger uanset løbetiden krediteres på denne 
funktion. 
 

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 

8.51.52 Anden gæld 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten. 
Der er tale om statens andel af beboerindskudslån, statens andel af efterlevelseshjælp 
ydet som lån, statens andel af frigørelsesafgift samt udgifter til sociale pensioner m.v., 
hvortil staten yder 100 pct. refusion. 
 
Det drejer sig om grundbeløb m.v. af sociale pensioner, hvortil staten yder 100 pct. 
refusion herunder den ekstra tillægsydelse, der konteres særskilt, børnetilskud og ud-
læg af underholdningsbidrag samt sygedagpenge og dagpenge vedrørende graviditet, 
barsel og adoption, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Endvidere drejer det sig om 
ATP-bidrag, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Desuden registreres her supplerende 
opsparingsordning for førtidspensionister. Endelig drejer det sig om orlovsydelser til 
ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. 
 
Det bemærkes, at en række myndighedsopgaver vedrørende sociale pensioner, barsel, 
børnetilskud mv. overgår til Udbetaling Danmark i 2012 og 2013, hvorefter de relevante 
grupperinger på funktionen vil blive slettet.  
 
Der er til registrering af de sociale pensioner m.v. autoriseret følgende grupperinger: 
  001 Folkepension 
  002 Folkepension til repatrierede 
  003  Supplerende pensionsydelse (pensionslovens § 72 d) 
  004 Ventetillæg (opsat pension, jf. pensionslovens § 15 f) 
  005 Engangsbeløb (opsat pension, jf. pensionslovens § 15 d, stk. 4).  
  006 Højeste og mellemste førtidspension 
  007 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 
  008 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister  
  010 Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag 
  011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag 
  012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§55) 
  013 Sygedagpenge i øvrigt 
  014 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 
  015 ATP-bidrag førtidspension 
  018 Delpension
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  002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger 

Herunder registreres grundkapitalindskud til ældreboliger, der opføres 
af kommunen, men som forudsættes at skulle overgå til en selvejende 
almen boliginstitution, jf. § 121 i lov om almene boliger. 

 
  003 Driftsstøttelån 

Herunder registreres udbetalte driftsstøttelån, jf. § 92 og 97 i lov om al-
mene boliger. I forbindelse med salg af almene boliger, vil der ske tilba-
gebetaling af driftsstøttelån. 

 

9.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
Nye udlån og tilgodehavender optages til nominel værdi, jf. funktion 8.32.25. 
 
Saldoen skal ved regnskabsafslutningen svare til det samlede resttilgodehavende med 
nedskrivning af forventet tab på tilgodehavenderne. Nedskrivningen kan ved regn-
skabsårets slutning foretages som en procentdel af de forskellige typer af tilgodeha-
vender baseret på historiske erfaringer og skal kunne dokumenteres. Nedskrivningen 
foretages direkte på balancen ved at kreditere 9.32.25 med modpost på balancekonto 
9.75.99. 
 
I bemærkningerne til regnskabet skal der redegøres for den nominelle værdi af tilgode-
havender og udlån. 
 
I balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringen tilbageføres, så 
kontoen igen viser det nominelle tilgodehavende.  
 
Styring af tilbagebetalingspligtige ydelser skal foregå på funktion 9.32.25 med modpost 
på balancekonto 9.75.99. Evt. statslige andele af tilbagebetalingspligtige ydelser regi-
streres på funktion 9.51.52 Anden gæld. Udestående fordringer vedrørende hjælp ydet 
med tilbagebetalingspligt efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven samt for-
dringer på bidragsskyldige som følge af forskudsvis udbetalt børnebidrag efter lov om 
børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag skal fremgå af kommunens ba-
lance. Dette gælder selv om, der er fuld statsrefusion af udgiften, 
 
Der er på funktionen autoriseret en gruppering 002 til registrering af lån til betaling af 
ejendomsskatter.  
 
Der er på funktionen endvidere autoriseret følgende grupperinger: 
 
   003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen 

 004 Udlån til regioner som følge af delingsaftalen 
   005 Udlån til staten som følge af delingsaftalen 
 
På grupperingerne registreres udlån til andre myndigheder, jf. § 41, stk. 2 i bekendtgø-
relse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og 
pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med 
kommunalreformen. Kompensationsbeløbet registreres direkte på funktionen med 
modpost på 9.75.99 Balancekonto. 
 

9.32.26 Ikke-likvide obligationer 
Primosaldoen samt forskydningerne i årets løb på funktion 8.32.26 skal svare tilbehold-
ningen 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 9.75.99. 
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Efter den enkelte kommunes bestemmelse kan beholdningen i stedet enten registreres 
til erhvervelsesværdien eller til den nominelle værdi. Kursregulering i forbindelse her-
med sker over balancekonto 9.75.99. 
 

9.32.27 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 leasingaf-
taler m.v. 
 
Der er på funktionen en autoriseret gruppering: 
 
 001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden 

Her konteres deponering af uforbrugte midler fra kvalitetsfonden i 2009. 
Det deponerede beløb skal indsættes på en særskilt konto i et penge-
institut. 

 
 

UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (35) 

9.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 
 

9.35.31 Gasforsyning 
 

9.35.32 El-forsyning 
 

9.35.33 Varmeforsyning 
 

9.35.34 Vandforsyning 
 

9.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 
 
På disse funktioner registreres udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder. 
 
Forsyningsvirksomhederne – med undtagelse af elforsyning samt vand- og spilde-
vandsforsyning – 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 mellem-
værende med forsyningsvirksomhederne på disse funktioner. 
 
Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen reguleres udlægsfunktionerne 9.35.31, 
9.35.33 og 9.35.35, gruppering 001-007, efter resultaterne af den samlede drift- og 
anlægsvirksomhed på funktionerne 1.22.01, 1.22.03 samt 1.38.60-1.38.66. På affalds-
området er autoriseret grupperinger til mellemværende på de enkelte områder. Kom-
munen kan på de øvrige områder, hvis den ønsker det, foretage mellemregning for 
funktion 1.22.06. Modposteringen foregår på balancekonto 9.75.99.  
 
Da elforsyning ikke længere er omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv princip, 
skal mellemværende registreret på funktion 9.35.32 El-forsyning, med virkning fra regn-
skab 2000, ikke længere reguleres for det løbende resultat på funktion 1.22.02. Mel-
lemværende som er registreret på funktion 9.35.32 påvirkes kun af aftaler om indskud i 
netvirksomheden eller afvikling/nedbringelse af gældsforhold. 
 
Ligeledes gælder det, at vand- og spildevandsforsyningen ikke længere er omfattet af 
det kommunalretlige hvile-i-sig-selv princip. Derfor skal mellemværendet registret på 
9.35.30 og 9.35.34, med virkning fra og med regnskab 2010, ikke længere reguleres for 
det løbende resultat på funktion 1.22.04 og 1.35.40-1.35.44.  
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