
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Samtlige kommunalbestyrelser 

 
Orientering om 27. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem 
for kommuner” samt om ændringer i bekendtgørelse om kommunernes budget- 
og regnskabsvæsen, revision m.v.  
 
1. Hermed orienteres om ændring af bekendtgørelse om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v. 
 
Ændring af bekendtgørelsen 
I henhold til § 40, stk. 4, i den kommunale styrelseslov kan økonomi- og 
indenrigsministeren fastsætte nærmere regler om forholdet mellem indtægter og 
udgifter i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag eller dele heraf. 
Bemyndigelsesbestemmelsen er forankret ved § 18 i lov nr. 547 af 18. juni 2012 om 
en budgetlov. 
 
På den baggrund er der i budget- og regnskabsbekendtgørelsen indsat et nyt § 3, stk. 
4, hvoraf det fremgår, at i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal 
indtægterne være større end eller lig med driftsudgifterne, som de fremgår af 
hovedkonto 0 og 2-7 i budget- og regnskabssystemet. Bestemmelsen indebærer, at 
kommunerne i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal have overskud på den 
løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end 
serviceudgifterne, jf. det kommunale udgiftsloft, udgifter til aktivitetsbestemt 
medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv.  
Ved opgørelsen af overskuddet indgår dranst 1 og 2 på hovedkonto 0 og 2-6 samt 
dranst 4 og 7 på hovedkonto 7. Endvidere udelades tjenestemandspensioner vedr. 
forsyningsvirksomheder (funktion 6.52.72, gruppering 001 og 002). 
 
Formålet med kravet om overskud på driften er at understøtte princippet om en sund 
økonomisk styring i den enkelte kommune, hvor det sikres, at en kommune ikke 
finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet. Der er tale om et 
minimumskrav. Størrelsen på driftsresultatet er afgørende for, hvor meget en 
kommune har til rådighed til afdrag på lån og nye investeringer og til at styrke 
likviditeten.  
 

Ved opgørelsen af overskuddet på den løbende drift kan der korrigeres for den 
midlertidige nedsættelse af bloktilskuddet, som efter gældende regler finder sted ved 
salg af forsyningsvirksomheder m.v., jf. § 15, stk. 1 og 2, i lov om kommunal udligning 
og generelle tilskud til kommuner. Kommuner med en midlertidig 
bloktilskudsnedsættelse har således adgang til at have et underskud svarende til 
nedsættelsen af bloktilskuddet. 
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Det præciseres endvidere i bekendtgørelsens § 3, stk. 1, at det eksisterende krav om, 
at der i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal være balance mellem 
indtægter og udgifter gælder for hovedkonto 0-8. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2014. 
 
2. Endvidere orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og 
regnskabssystem for kommuner”: 
 
Kapitel 3 og 4 

 
 Hovedkonto 0-5  

1. Ændringer vedrørende førtidspension m.v. 
2. Oprettelse af grupperinger til tilbagebetalinger på funktion 5.57.72  
3. Oprettelse af grupperinger til tilbagebetalinger på funktion 5.57.79  
4. Oprettelse af grupperinger til tilbagebetalinger på funktion 5.58.81  
5. Oprettelse af grupperinger til tilbagebetalinger på funktion 5.58.82 

 
Hovedkonto 8/9 

6. Præcisering vedr. funktion 8.28.17/9.28.17 Mellemregninger med foregående 
og følgende regnskabsår 

7. Klimainvesteringer 
8. Adskillelse af hjælpemidler og befordring i beskæftigelsesindsatsen 

 
Kapitel 5 

9. Krav om overskud på den løbende drift 
 
Kapitel 7 

10. Nye regler på området for frit valg af leverandør af hjemmehjælp 
 

11. Øvrige ændringer 
 
Ad 1 Ændringer vedrørende førtidspension m.v. 
Lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet 
almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om social pension og lov om 
individuel boligstøtte, som træder i kraft 1. april 2013, medfører en frivillig overgang til 
førtidspension efter lov om social pension i perioden i perioden 1. juni 2013 til 31. 
december 2013.  
 
Dette medfører en række ændringer af funktionerne 5.48.68, 5.48.69 og 5.48.70. 
 
Rettelserne er ved en fejl medtaget i rettelsessiderne vedr. 26. omgang uden omtale i 
orienteringsskrivelsen. Rettelserne er derfor medtaget igen i denne omgang. 
 
Ændring af funktion 5.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 
Udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, og 
hvor udgifterne tidligere er blevet refunderet på 5.48.68, men hvor førtidspensionisten 
mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter lov om 
social pension, registreres på funktion 5.48.70. 
 
Afsnittet om, at forskud på førtidspension mv. med 50 pct. refusion skal registreres på 
funktion 8.28.16, slettes. Afsnittet er ikke længere relevant, da førtidspension ikke 
længere udbetales på forskud før tilkendelse af pension. 
 
Ændring af funktion 5.48.69 
Udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003, 
og hvor udgifterne tidligere er blevet refunderet på 5.48.69, men hvor 
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førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til 
førtidspension efter lov om social pension, konteres på 5.48.70. 
 
Ændring af funktion 5.48.70 
På funktion 5.48.70 foretages en ændring af konteringsteksten på gruppering 001, og 
der oprettes en ny gruppering 002 Førtidspension med 50 pct. refusion. 
 
Der udbetales et korrektionsbeløb, der kompenserer for forskellen mellem de to 
ordninger, som følge af at førtidspensionen efter lov om social pension ikke udbetales 
med virkning fra 1. januar 2013. Udgifterne til førtidspension for pensionister, der er 
overgået til førtidspension efter lov om social pension, afholdes af henholdsvis staten 
og kommunerne med den forholdsmæssige samme procentsats, som kommunerne 
hidtil har afholdt udgifterne til grundbeløb og pensionstillæg efter lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 
 
Gruppering 001 vedr. førtidspension med 35 pct. refusion ændres til også at omfatte 
udgifter til førtidspension, som er tilkendt før 1. januar 2003, og hvis udgifter til 
grundbeløb og pensionstillæg tidligere er blevet refunderet med 35 pct., og hvor 
førtidspensionisten  mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til 
førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003, konteres på denne 
gruppering. 
 
Gruppering 002 oprettes til førtidspension med 50 pct. refusion. 
Udgifterne til førtidspension, som er tilkendt før 1. januar 2003, og hvis udgifter til 
grundbeløb og pensionstillæg tidligere er blevet refunderet med 50 pct., og hvor 
førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til 
førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003, konteres på denne 
gruppering. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013. 
 
Ad 2 Oprettelse af grupperinger til tilbagebetalinger på funktion 5.57.72  
På funktion 5.57.72 Sociale formål oprettes to nye grupperinger til tilbagebetaling af 
ydelser vedr. hhv. tilskud til tandpleje og tilskud til udsatte lejere: 
 
019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede  
 
020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere  
 
Samtidig justeres gruppering 002 på dranst 2 således at gruppering 019 fratrækkes 
refusionen. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013. 
 
 Ad 3 Oprettelse af grupperinger til tilbagebetaling på funktion 5.57.79 
På funktion 5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres 
dagpengeret oprettes to nye grupperinger til tilbagebetalinger: 
 
091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. 
refusion. 
 
092 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. 
refusion 
 
Samtidig justeres grupperingerne 001 og 002 på dranst 2 således at 
tilbagebetalingerne fratrækkes refusionen. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013. 
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Ad 4 Oprettelse af grupperinger til tilbagebetalinger på funktion 5.58.81 
På funktion 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 
løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse oprettes to grupperinger til 
tilbagebetalinger: 
 
113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob 
 
114 Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 
 
Samtidig justeres gruppering 007 på dranst 2 således at tilbagebetalingerne 
fratrækkes refusionen. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013. 
 
Ad 5 Oprettelse af grupperinger til tilbagebetalinger på funktion 5.58.82 
På funktion 5.58.82 Ressourceforløb oprettes to grupperinger til tilbagebetalinger: 
 
091 Tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 30 pct. refusion 
 
092 Tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion   
 
Samtidig justeres grupperingerne 001 og 002 på dranst 2 således at 
tilbagebetalingerne fratrækkes refusionen. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013. 
 
Ad 6 Præcisering vedr. funktion 8.28.17/9.28.17 Mellemregninger med 
foregående og følgende regnskabsår 
Det præciseres, at funktion 8.28.17/9.28.17 alene er en periodeafgrænsningskonto for 
udgifter og indtægter, som afholdes eller indbetales i gammelt regnskabsår, men som 
vedrører nyt regnskabsår.  
 
På funktionen registreres ikke udgifter og indtægter, der ifølge mere specifikke regler 
henføres til øvrige funktioner på hovedkonto 8. Således skal f.eks. tilgodehavender, 
der eksisterer ved årets udgang, men som først indbetales i nyt regnskabsår 
registreres på funktion 8.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol. 
 
Præciseringen har virkning for regnskab 2013. 
  
Ad 7 Klimainvesteringer 
Lov nr. 61 af 29. januar 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevands-
forsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb giver spildevandsforsyningsselskaberne 
mulighed for på visse betingelser at medfinansiere projekter, som gennemføres af 
kommuner eller private aktører, og som samtidig tjener til at gennemføre aktiviteter i 
forbindelse med håndtering af tag- og overfladevand, der aflaster spildevands-
forsyningsselskabernes indsats inden for blandt andet klimatilpasning.  
 
For kommunalt ejede arealer/anlæg er det den enkelte kommune, som foretager 
klimainvesteringerne og umiddelbart finansierer disse. I henhold til lånebekendt-
gørelsen er der adgang til at lånefinansiere spildevandsforsyningsselskabets andel af 
investeringen. Da spildevandsforsyningsselskabet skal betale sin andel af 
omkostningerne til et klimaprojekt, skal spildevandsforsyningsforsyningsselskabet ved 
kommunal lånefinansiering betale driftsbidrag til kommunen svarende til renter og 
afdrag på det optagne lån. 
 
Der foretages følgende ændringer af budget- og regnskabssystem for kommuner: 
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Der oprettes en ny funktion 8.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer. Her 
registreres lån optaget til finansiering af klimainvesteringer.  
 
Renter på disse lån registreres på nyoprettet gruppering 003 Klimainvesteringer på 
funktionerne 7.55.68-7.55.76, afhængig af lånekreditor, ligesom det gælder for 
ældreboliger og færgeinvesteringer. 
 
Gennemførelsen af investeringen indebærer, at kommunen får et tilgodehavende på 
spildevandsforsyningsselskabet, der skal registreres på den eksisterende funktion 
8.32.25 Langfristede udlån og tilgodehavender. Der autoriseres en ny gruppering 006 
Udlån til klimainvesteringer, således at både tilgodehavender og gæld vedr. 
klimainvesteringerne synliggøres. 
 
Den årlige betaling fra spildevandsforsyningsselskaberne til kommunerne, der svarer 
til kommunens udgifter til renter og afdrag på det optagne lån, opdeles i en rente- og 
afdragsdel.  
 
Rentedelen registreres på den nye gruppering 003 på funktion 7.55.68-7.55.76, hvor 
den udligner kommunens renteudgift på det optagne lån til klimainvesteringer.  
 
Afdragsdelen krediteres kommunens tilgodehavende hos spildevandforsynings-
selskabet. 
 
Nedenfor er gengivet et konteringseksempel, der illustrerer tankegangen bag de nye 
regler i det tilfælde, at kommunen lånefinansierer spildevandsforsyningsselskabets 
andel af klimaprojektet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En kommune foretager en investering på 50 mio. kr. til omprofilering og belægning af 
veje med henblik på at anvende vejen til transport eller opbevaring af regnvand. 
Vandselskabets finansieringsandel antages at være 40 mio. kr., som kommunen i 
dette tilfælde forudsættes at lånefinansiere. 

Konto for 
vandforsyning 
(funktion 1.22.04, 
dranst 3 anlæg) 

Konto for 
vejbelægninger 
m.v. (funktion 
2.28.12, dranst 3 
anlæg) 

Renter af gæld 
vedr. 
klimainvesteringer 
(ny gruppering 003 
på funktion 7.55.68-
7.55.76, dranst 4 
renter) 

40 2) 40 3) 10 2) 2 4) 2 5) 

Bankkonto (funktion 
8.22.05, dranst 8) 

Konto for 
langfristede udlån 
og tilgodehavender
(funktion 8.32.25, 
grp. 006 dranst 8) 

Gæld vedr. 
klimainvesteringer 
(ny funktion 
8.55.72, dranst 8) 

40 1) 50 2) 40 3) 5 5) 5 4) 40 1) 

7 5) 7 4)     
 
Noter: 
1) Kommunen optager lån vedr. klimainvesteringer svarende til vandselskabets andel af 
investeringen. Finansieringen af investeringerne sker i første omgang ved byggelån på funktion 
8.50.50.  Efter afslutningen af investeringen konverteres til et langfristet lån, der konteres på 
8.55.72. Af hensyn til overskueligheden i eksemplet er funktion 8.50.50 ikke vist. 
2) Investering på 50 mio. kr. gennemføres    
3) Ved gennemførelse af klimainvesteringer får kommunen et tilgodehavende på vandselskabet 
svarende til vandselskabets andel af investeringen 
4) Kommunen betaler renter og afdrag på lån   
5) Vandselskabet betaler driftsbidrag til kommunen, der opdeles i renter og afdrag. 
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Det fremgår af konteringseksemplet, at kommunens nettoanlægsinvesteringer svarer 
til kommunens andel af klimainvesteringen, og at kommunens gæld vedr. 
klimainvesteringer svarer til tilgodehavendet på spildevandsforsyningsselskabet. 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2013. 
 
Ad 8 Adskillelse af hjælpemidler og befordring i beskæftigelsesindsatsen 
På baggrund af en kortlægning af anvendelsen af bevillingerne til hjælpemidler blev 
kontoplanen i forbindelse med 26. omgang rettelser i december 2012 ændret således, 
at udgifterne til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre 
arbejdspladsændringer blev udskilt fra befordringsudgifter. Ændringen skete 
både af hensyn til den statslige økonomistyring og styringsniveauet i kommunerne, og 
således at udgifterne til hjælpemidler og befordringsudgifter kan opgøres entydigt. 
 
Der har efterfølgende vist sig at være behov for også at foretage denne adskillelse af 
hjælpemidler og befordring på funktion 5.58.81. 
 
Udgifterne til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse på funktion 5.58.81 splittes op i 
2 grupperinger, således at udgifterne til befordringsgodtgørelse registreres på en ny 
gruppering 003 og udgifter til hjælpemidler registreres på den eksisterende gruppering 
004. 
 
003 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 
 
004 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013 
 
Ad 9 Krav om overskud på den løbende drift 
Der er i afsnit 5.2.1 indsat bestemmelse om, at der både i budgettet og de flerårige 
budgetoverslag skal være overskud på den løbende drift, jf. orienteringsskrivelsens 
indledning om ændringer i bekendtgørelse om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v. 
 
Ændringen har virkning for budget 2014. 
 
Ad 10 Nye regler på området for frit valg af leverandør af hjemmehjælp 
Med Folketingets vedtagelse den 19. marts 2013 af L121, om kommunalbestyrelsens 
tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis, 
ophæves pr. 1. april 2013 blandt andet servicelovens § 92 og bestemmelserne herom, 
der regulerer det frie valg i bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010, jf. servicelovens 
§ 92, stk. 4 og 6 om blandt andet kommunalbestyrelsens opkrævning af betaling fra 
leverandører og regler for opgørelse og offentliggørelse m.v. af de kommunale 
priskrav. 
På baggrund af denne forenkling af reglerne slettes afsnit 7.2.2.1 l. om 
regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationerne ved 
kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand i budget- og 
regnskabssystem for kommuner. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013. 
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Ad 11 Øvrige ændringer 
Disse ændringer har alle virkning for regnskab 2013. 
 
a) Der er indsat en ny momspositivliste i afsnit 2.6, med tilføjelse af note 1) på art 4.0 

på funktion 5.46.60, jf. bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2013 om 
momsrefusionsordning for kommuner og regioner. 
 

b) Det præciseres på funktion 6.45.59, at driftsudgifter til Udbetaling Danmark, som 
ligger udover den baseline, som administrationsgebyret er fastsat på baggrund af, 
også registreres på funktionen. 
 
På baggrund af forespørgsler skal det endvidere præciseres, at kommunernes 
garanti i forhold til Udbetaling Danmark skal oplyses i kommunens fortegnelse over 
garantier med det fulde beløb, da der er tale om solidarisk hæftelse.  

 
c)  På funktion 5.38.53, gruppering 003, opdateres teksten, således at det fremgår, at 

ledsageordning til unge gælder de 12-18 årige, jf. § 45 i Serviceloven. 
 

d) Det præciseres i afsnit 2.6 Moms, at reglerne vedrørende tilbagebetaling af 17,5 
pct. af købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af 
tilskud til kommunen fra fonde, private foreninger, institutioner mv. gælder uanset 
om der er opnået større eller mindre refusion end tilbagebetalingen til 
momsrefusionsordningen. 

 
e) I teksten i kapitel 4 på funktion 8.51.52 Anden gæld slettes henvisningen til 

gruppering 104, som er nedlagt med virkning for budget 2013 med 
orienteringsskrivelse af 10. januar 2012 vedrørende 23. omgang ændringer af 
budget- og regnskabssystem for kommuner. 

 
f) På funktion 0.38.51 Natura 2000 ændres ”driftsudgifter” til ”udgifter” således at der i 

konteringsteksten i kapitel 4 står følgende: 
”Her registreres udgifter og indtægter vedrørende Natura 2000 aktiviteter.” 

 
g) Henvisningen til affaldsbekendtgørelsens regler om fastsættelse og opkrævning af 

gebyrer er opdateret i afsnit 4.1 som følge af udstedelse af en ny bekendtgørelse 
nr. 1309 af 18. december 2012. ”§§ 58-66” ændres til ”kapitel 8” i afsnit 4.1, s. 6 
 

h) Afsnit 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer er blevet opdateret, således at 
bl.a. henvisninger til historiske love er fjernet. 

 
i) Der foretages en opdatering af hjemmelshenvisninger samt tekster på funktionerne 

5.57.73 gruppering 013, 018, 019; 5.57.75 gruppering 014; 5.58.80, gruppering 008 
samt funktion 5.58.81 gruppering 005, og 018-020. 

 
j) I kontoplanen i kap. 3 foretages en rettelse på funktion 5.22.07, gruppering 019, 

således at der henvises til den korrekte funktion 5.32.37. Der er ingen rettelser af 
kapitel 4. 
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Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner: 
 
Afsnit Side Punkt 
2.6 8 11d) 
2.6 10 11a) 
3.5.6 1-2 1 
3.5.7 2 2 
3.5.7 5 3 
3.5.7 2-3 11i) 
3.5.8 3 4 
3.5.8 4 5 
3.5.8 1-2 11i) 
3.5.8 2 8 
3.7 2 7 
3.8 2 og 4 7 
4.0 11 11f) 
4.1 6 11g) 
4.5.4 6 11c) 
4.5.6 3-5 1 
4.5.7 7-9 11i) 
4.5.7 5 2 
4.5.7 24 3 
4.5.8 12-13 4 
4.5.8 17 5 
4.5.8 6 8 
4.5.8 3, 7 og 9-10 11i) 
4.6 6 11b) 
4.8 3 6 
4.8 13 11e) 
4.8 6 og 17 7 
4.9 2 6 
5.2 2 9 
7 Indhold 1 10 
7.2 1 og 8 10 
9.3.1 1 og 2 11f) 
9.4 1 og 6 10 
 
Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Susanne 
Wad Leth, swle@oim.dk, tlf. 72 28 25 80 eller Christian Bo Christiansen, cbc@oim.dk, 
tlf. 72 28 25 57. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Susanne Wad Leth 
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Ved udbetaling af erstatninger for skader eller lignende skal købsmoms refunderet i 
forbindelse med udbedring af den pågældende skade ikke tilbagebetales til momsrefu-
sionsordningen. 
 
Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af tilskud til 
kommunen fra fonde, private foreninger, institutioner mv. er ikke omfattet af refusions-
ordningen. Dette gælder tilsvarende for anlægstilskud fra EU's strukturfonde viderefor-
delt af den danske stat, og direkte anlægstilskud fra EU. (Tilskud fra offentlige myndig-
heder og andre offentlige instanser er som udgangspunkt ikke omfattet af refusionsord-
ningens tilbagebetalingsregel). 
 
Denne regel administreres ved, at et beløb svarende til 17,5 pct. af de nævnte typer af 
tilskud tilbagebetales til momsrefusionsordningen. Dette gælder, uanset om der er op-
nået større eller mindre refusion end tilbagebetalingen til momsrefusionsordningen. 
 
Tilbagebetalingen opføres på saldoopgørelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriet som 
en minuspost under gruppering 003 med modpost på gruppering 004. 
 
 
Eksempel: 
Eksemplet viser kontering af udgifter og købsmoms samt refusion heraf i forbindelse 
med folkeskoleområdet 
 
       Konto for 
 Konto for   Konto for refusion af 
 folkeskoler  Kassekonto købsmoms købsmoms 
      (på funktion 7.65.87, (på funktion 7.65.87, 
 (på funktion 3.22.01)(på funktion 8.22.01) grp 003) grp 002) 
6001)      6001)  

     1501)   

3002)     3002) 
     752)    
5003)     5003) 
     1253) 
3004)     3004) 
     754) 
      4255) 
    4256)    4256) 
 
  
Noter til kontoskitserne: 
 
1) Udgifter til øvrige varekøb - art 2.9 
2) Udgifter til anskaffelser - art 2.7 
3) Udgifter til entreprenør og håndværkerydelser - art 4.5 
4) Udgifter til øvrige tjenesteydelser m.v. - art 4.9 
5) Udgifter til købsmoms 
6) Refusion af købsmoms - opføres som "negativ udgift" på funktion 7.65.87, gruppering 002 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     2.6 - side  10 

  
Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 
 

 

4.01) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitu-
tioner 40 - 

4.01) 5.38.42 Botilbud for personer med særlige 
sociale problemer 25 - 

4.01) 5.38.44 Alkoholbehandling og behand-
lingshjem for alkoholskadede 20 - 

4.01) 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 20 - 
4.01) 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 15 - 
4.01) 5.38.52 Botilbud til midlertidige ophold 25 - 
5.9 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 25 85 
5.9 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 25 85 
4.01) 5.46.60 Introduktionsprogrammer mv. 25 85 

5.910) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale 
beskæftigelsesindsats 25 - 

     
5.9 5.72.99 Øvrige sociale formål 15 - 
 
5.911) 6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 32 - 

     
Regioner     
4.01) 1.10.01 Sygehuse 39* - 
4.7 og 4.87) 1.10.01 Sygehuse 21* - 
4.08) 1.10.01 Sygehuse 61* - 
4.08 1.20.10 Almen lægehjælp 61* - 
4.08 1.20.11 Speciallægehjælp 61* - 

4.01) 2.10.01 Sociale tilbud, specialundervisning 
og rådgivning 25 - 

5.9 3.20.10 Tilskud til kulturelle aktiviteter 40 85 
     
* Momsandelsprocenten indeholder en lønsumsandelsprocent. 
1) Gælder alene ikke-momsbelagte tjenesteydelser fra private leverandører og selvejende institu-

tioner mv. uden driftsoverenskomst, der er et alternativ til kommunale eller regionale tilbud 
og som derfor registreres med ejerforholdskode 4 private. 

2) Gælder alene for registreringer på gruppering 009 Private leverandører af personlig og prak-
tisk hjælp. 

3) Gælder alene for registreringer på gruppering 004 Hjemmesygepleje, ejerforholdskode 4 
private. 

4) Gælder kun for registreringer på gruppering 012 og 013 
5) Gælder alene for registreringer på gruppering 003 Afløsning, aflastning samt tilbud om mid-

lertidigt ophold og gruppering 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med 
betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ejerforholdskode 4 private. 

6) Gælder ikke for motorkøretøjer. 
7) Gælder ikke for udgifter til højt specialiseret behandling (lands- og landsdelspatienter). 
8) Gælder kun for ydelser købt hos Statens Serum Institut. 
9) Gælder kun for registreringer på gruppering 001 Ridefysioterapi, ejerforholdskode 4 private. 
10) Gælder kun for registreringer på gruppering 005 og 006 
11) Gælder kun for registreringer på gruppering 001 Væksthuse 
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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, stk. 4 (§ 18, stk. 4) 
  013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 

(§ 17, stk. 1 og 3) 
  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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 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. 

refusion 
  005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 

med 35 pct. refusion 
5.48.70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler 

gældende fra 1. januar 2003 
 1 Drift 
  001 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 
  002 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion  
  003 Berigtigelser  
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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 Kontanthjælp 
 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) 

  013 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 25 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 25 år med 30 pct. refusion (§ 25, 

stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 2, nr. 3, § 25, stk. 3 og § 25 a i Lov om aktiv so-
cialpolitik) 

  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 25 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. 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 kontanthjælpsmodtagere 
 1 Drift 
  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) 
  007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 

§ 83) 
  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 og virksomhedspraktik 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 
 2 Statsrefusion
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5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret 
 1 Drift 
   001  Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion 
   002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. refusion 
  003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt 

deres dagpengeret 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 

med 50 pct. refusion, grp. 002 minus grp. 092 
  003 Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige, 

som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 
  004  Berigtigelser 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
REVALIDERING (58) 

5.58.80 Revalidering 
 1 Drift 
  001 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 50 pct. 

refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 64 og § 64 a) 
  002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion (§ 52 i lov om aktiv socialpoli-

tik) 
  003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats 
  004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (§ 71, stk. 1 i Lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
  005 Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsin-
stitutioner (§ 57 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  006 Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (Lov om aktiv 
socialpolitik § 65) 

  008 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud 
med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51, jf. § 64, 
stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2) 

  011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. 
refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52 og lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats § 45, stk. 2) 

  012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 
52) 

  013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

  091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 
pct. refusion  

  092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65, §§ 93-94 i lov 
om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv 
socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)  

  094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse ydet med 30 pct. refusion 
  096 Efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. vedr. perioden før 1. juli 

2006 med 50 pct. refusion 
  2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006,  

012 og 013, minus 091 og 093  
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på 

gruppering,008, 011, minus 092. 
  009 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, minus 094 
 030 Refusion af efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. med 50 pct. 

refusion på gruppering. 096.
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5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-

gruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 
samt modtagere af ledighedsydelse 

 1 Drift 
001 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 30 pct. refusion (§ 

74 f, stk. 1-3) 
002  Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdriven-

de med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntil-
skud (§ 122, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 

  003 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats 

  004 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats  

  005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i lov om aktiv 
socialpolitik). 

  008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe §2, 
nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 
50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats). 

  009 Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 
§ 2, nr. 8 med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats (§ 63 og § 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 

  010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h) 
  012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i 

målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i 
målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats. 

  013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 
(kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 
(kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 
(kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. 
refusion (§ 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. 
refusion (§ 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. 
refusion (§ 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 

  019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 i 
Lov om aktiv socialpolitik) 

   020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion (§ 104, 
stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik)   

  090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse 
udbetalt med 65 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2) 

  091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 
pct. refusion (§§ 74e og 74f) 

  092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse 
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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 

  101 Løntilskud for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed 
efter § 67 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

  102 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. 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 
   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 
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RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 

7.52.54 Andre kommuner og regioner 
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
 4 Renter 
  001 Tilbagebetaling af grundskyld 
7.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
7.52.59 Mellemregningskonto 
7.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 
 
 
RENTER AF LANGFRISTET GÆLD (55) 

7.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
7.55.64 Stat og hypotekbank 
7.55.65 Andre kommuner og regioner 
7.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
7.55.67 Andre forsikringsselskaber 
7.55.68 Realkredit 
 4 Renter 
  001 Kommunale ældreboliger 
  002 Færgeinvesteringer m.v. 
  003  Klimainvesteringer 
7.55.70 Kommunekredit 
 4 Renter 
  001 Kommunale ældreboliger 
  002 Færgeinvesteringer m.v. 
  003  Klimainvesteringer 
7.55.71 Pengeinstitutter 
 4 Renter 
  001 Kommunale ældreboliger 
  002 Færgeinvesteringer m.v. 
  003  Klimainvesteringer 
7.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
 4 Renter 
  001 Kommunale ældreboliger 
  002 Færgeinvesteringer m.v. 
  003  Klimainvesteringer 
7.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
 4 Renter 
  001 Kommunale ældreboliger 
  002 Færgeinvesteringer m.v. 
  003  Klimainvesteringer 
7.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
 4 Renter 
  001 Kommunale ældreboliger 
  002 Færgeinvesteringer m.v. 
  003 Klimainvesteringer 
 
 
KURSTAB OG KURSGEVINSTER M.V. (58) 

7.58.77 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse 
 4 Renter 
  001 Kommunernes Pensionsforsikring 
  002 Andre forsikringsselskaber 
  003 Realkredit 
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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. 
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REFUSION AF KØBSMOMS (65) 

7.65.87 Refusion af købsmoms 
 7 Finansiering 
  002 Refusion af købsmoms 
  003 Udgifter til købsmoms 
  004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 
 
SKATTER (68) 

7.68.90 Kommunal indkomstskat 
 7 Finansiering 
  001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 
  002 Afregning af forskelsbeløb 
  006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 
  010 Afregning af indkomstskatter med andre kommuner 
  015 Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat    
7.68.92 Selskabsskat 
 7 Finansiering 
  001 Afregning af selskabsskat m.v. 
7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster 
 7 Finansiering 
  002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven 
  004 Kommunens andel af skat af dødsboer 
  005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven  
 
7.68.94 Grundskyld 
 7 Finansiering 
  001 Grundskyld 
  002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld 
  003 Tilskud vedrørende tilbagebetaling af grundskyld 
7.68.95 Anden skat på fast ejendom 
 7 Finansiering 
  001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 
  002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 
  003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb 
7.68.96 Øvrige skatter og afgifter 
 7 Finansiering 
  004 Efterbetaling og bøder 
  005 Frigørelsesafgift 
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8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
 5 Balanceforskydninger  
  001 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a stk. 7 i lov om aktiv socialpoli-

tik)  
  002 Registrering af forskydninger i lån til betaling ejendomsskatter 
   003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen 
   004  Udlån til regioner som følge af delingsaftalen 
   005 Udlån til staten som følge af delingsaftalen 
   006 Udlån til klimainvesteringer 
8.32.26 Ikke-likvide obligationer 
8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden 
 
 
UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

8.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 
8.35.31 Gasforsyning 
8.35.32 Elforsyning 
8.35.33 Varmeforsyning 
8.35.34 Vandforsyning 
8.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 
 
FORSKYDNINGER I AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER 
UDBETALING FOR ANDRE (38) 

8.38.36 Kommuner og regioner m.v. 
8.38.37 Staten 
 
 
FORSKYDNINGER I AKTIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (42) 

8.42.40 Beskyttelsesrumspulje 
8.42.41 Alderssparefond 
8.42.42 Legater 
8.42.43 Deposita 
8.42.44 Parkeringsfond 
 
 
FORSKYDNINGER I PASSIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (45) 

8.45.45 Alderssparefond 
8.45.46 Legater 
8.45.47 Deposita 
 
 
FORSKYDNINGER I PASSIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER 
UDBETALING FOR ANDRE (48) 

8.48.48 Kommuner og regioner m.v. 
8.48.49 Staten 
 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 

8.50.50 Kassekreditter og byggelån 
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FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 

8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Forskudsbeløb af kirkeskat 
  002 Afregning af forskelsbeløb 
  006 Fællesfonden 
  011 Afregning af kirkeskat med andre kommuner 
  012 Efterbetaling og bøder 
  013 Landskirkeskat 
  014 Lokale kirkelige kasser 
   
8.52.54 Andre kommuner og regioner 
 5 Balanceforskydninger 
   001 Kontant kompensation til andre kommuner som følge af delingsaftalen  
    002 Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen  
8.52.55 Skyldige feriepenge (frivillig) 
8.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
8.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
8.52.58 Edb fejlopsamlingskonto 
8.52.59 Mellemregningskonto 
  5 Balanceforskydninger 
   001 Over-/underdækning vedrørende elforsyning 
8.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 
8.52.62 Afstemnings- og kontrolkonto 
 
 
FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD (55) 

8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
8.55.64 Stat og hypotekbank 
  7 Finansiering  
   001 Lån fra staten som følge af delingsaftalen.  
8.55.65 Andre kommuner og regioner 
  7 Finansiering  
   001  Lån hos andre kommuner som følge af delingsaftalen  
   002 Lån hos regioner som følge af delingsaftalen 
8.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
8.55.67 Andre forsikringsselskaber 
8.55.68 Realkredit 
8.55.70 Kommunekredit 
8.55.71 Pengeinstitutter 
8.55.72  Gæld vedrørende klimainvesteringer. 
8.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
8.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
8.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
8.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 
8.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 
8.55.79  Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig) 
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0.38.50 Naturforvaltningsprojekter 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter på 
kommunale og private arealer. 
 
 
0.38.51 Natura 2000 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende Natura 2000 aktiviteter.  
 
 
0.38.52 Fredningserstatninger 
Her registreres fredningserstatninger. 
 
0.38.53 Skove 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende drift af de kommunale skove. 
 
0.38.54 Sandflugt 
Her registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende sandflugt, herunder læplantning 
og kystsikring. 
 
 
VANDLØBSVÆSEN (48) 

Det gælder for hele hovedfunktionen, at bidrag pålignet private i henhold til vandløbslo-
ven skal registreres under art 7.2. 
 
0.48.70 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende vandløbsvæsen, som 
ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.48.71-0.48.72. 
 
0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de en-
kelte vandløb. 
 
0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 
På denne funktion registreres bidrag til andre kommuner, pumpe- og landvindingslag 
m.v. for vedligeholdelsesarbejder. 
 
 
MILJØBESKYTTELSE m.v. (52) 

Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på 
forurenede grunde, øvrige planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøom-
rådet. 
 
Udgifter til ekstern konsulentbistand samt udgifter til aflønning af udgående og teknisk 
personale, bl.a. miljøteknikere registreres på de enkelte funktioner.  
 
Udgifter i forbindelse med administration af miljøbeskyttelsesområdet, herunder udgifter 
til administrative medarbejdere, i forbindelse med f.eks. planlægning, undersøgelser og 
tilsyn, kortlægning m.v., skal registreres på 6.45.55, Administration vedrørende miljøbe-
skyttelse.  
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1.35.43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker 
På funktion 1.35.43 registreres udgifter og indtægter vedrørende spildevandsanlæg, 
herunder udgifter og indtægter vedrørende hoved- og detailkloakker samt rens-
ningsanlæg. 
 
1.35.44 Tømningsordninger 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med tøm-
ningsordninger for bundfældningstanke m.v., herunder andel af administrationsudgifter 
og beregnede renter af kommunens udlæg. Bidragene opkræves med hjemmel i lovens 
§ 1, stk. 3. I denne forbindelse bemærkes, at tømningsordninger skal hvile i sig selv. 
Mellemregningsforholdet med kommunen skal opføres særskilt på finansiel status un-
der funktion 9.30. 
 
Der er på funktionen autoriseret en særlig driftsgruppering 093 til registrering af bidrag 
for tømning. 
 
 
AFFALDSHÅNDTERING (38) 
Principperne for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer fremgår 
af affaldsbekendtgørelsens kap. 8. Der sondres i bekendtgørelsen mellem gebyrer ved-
rørende generelle administrationsomkostninger og de enkelte affaldsordninger. Kom-
munalbestyrelsen skal opgøre omkostningerne ved den enkelte affaldsordning efter 
funktionerne 1.38.61-1.38.66, således at den samlede gebyrindtægt for hver ordning 
alene skal dække kommunens omkostninger til ordningen. De generelle administrati-
onsomkostninger, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger, registreres på 
funktion 1.38.60 og finansieres ligeledes af gebyrer. 
 
Da hovedfunktionen AFFALDSHÅNDTERING som anført er gebyrfinansieret efter hvile-
i-sig-selv-princippet, skal der foretages mellemregning mellem kommunen og de ord-
ninger, der registreres under de enkelte funktioner. Dette indebærer, at funktionerne 
regnskabsteknisk for disse områder behandles på samme måde som forsyningsvirk-
somhederne, dvs.: 
 
• Med overførsel af andel af administrationsudgifter 
• Med beregnede renter af kommunens udlæg 
• Optagelse på status af kommunens udlæg, hvilket i givet fald skal ske på funktion 

9.35.35, grupperingerne 001-007. 
 
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til hovedfunktionen FORSYNINGSVIRKSOM-
HEDER samt bemærkningerne til statuskontiene 9.35.30-9.35.35.  
 
Der er under funktionerne 1.38.60-1.38.66 oprettet driftsgrupperinger til registrering af 
gebyrer. Endvidere kan der ske forsortering og genanvendelse ved de enkelte affalds-
ordninger. Der er derfor under funktionerne 1.38.61-1.38.66 oprettet driftsgrupperinger 
til registrering af indtægter fra afsætning og salg af genanvendelige materialer. 
 
Disse indtægter skal altid udskilles i budget- og regnskabssystemet og registreres på 
de funktioner, hvor udgifterne er afholdt.  
 
Indtægter i form af gebyrer opkrævet i henhold til affaldsbekendtgørelsen, skal registre-
res med art 7.9 Øvrige indtægter. Indtægter i forbindelse med salg af genanvendelige 
materialer, skal registres med art 7.2 Salg af ydelser og produkter. 
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Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelovens § 

99) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktper-
sonordninger for sindslidende jf. § 99 i serviceloven.   

   

  003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (service-
lovens §§ 45 og 97) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til perso-
ner, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. §§ 45 og 97 i serviceloven.  
 
Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse 
til unge mellem 12 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. § 45 i ser-
viceloven. 
 

  004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kontaktpersonordning 
til personer, som er døvblinde, jf. § 98 i serviceloven. 
 

005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjem-
løse (servicelovens § 99) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktper-
sonordninger for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse jf. § 99 i ser-
viceloven. 

 
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse 
til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer, jf. § 103, stk. 1 og 2 i serviceloven.  
 
Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til beskyttet beskæftigelse efter § 103, jf. § 105, 
stk. 2 i serviceloven og § 4 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og 
støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte 
beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud”, registreres på art 4.0. 
 
På funktionen er der autoriserede driftsgrupperinger til registrering af udgifter til 
beskyttet beskæftigelse for de forskellige typer af brugere af tilbuddet. Det er 
henholdsvis personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og 
personer med særlige sociale problemer, herunder personer i stofmisbrugsbehandlig.  
 
Ligeledes er der autoriserede driftsgrupperinger til registrering af udgifter til aflønning 
under beskyttet beskæftigelse, jf. § 105 i serviceloven og § 1 i Socialministeriets 
”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet 
beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og 
samværstilbud” fordelt på personer med nedsat betydelig fysisk eller psykisk 
funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Aflønningen registreres på 
art 5.2. 
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  013  Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 
og 3 (§ 17, stk. 1 og 3) 

Her registreres kommunens medfinansiering på 25 pct. af udgifterne til 
personlige tillæg til varmeudgifter til pensionister efter § 14, stk. 2 i lov 
om social pension og § 17, stk. 1 (førtidspensionsreformen) samt udgif-
ter til tillæg til petroleumsudgifter efter § 14, stk. 3 i lov om social pensi-
on og § 17, stk. 3 (førtidspensionsreformen 2003). 

 
  093  Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 

1.1.1998 

Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicintil-
skud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3 i lov om social pension med 75 pct. re-
fusion før 1. januar 1998, og hvor tilbagebetalingen sker efter 1. januar 
1998. 

 
Tilbagebetalinger af varmetillæg ydet med 75 pct. refusion registreres 
ikke her, men på gruppering 013. 

 
  094  Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion i 

perioden 1.1. 1998 – 1.3 2001 

Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicintil-
skud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3 i lov om social pension med 50 pct. re-
fusion i perioden fra 1. januar 1998 til 1. marts 2001, og hvor tilbagebe-
talingen sker efter 1. marts 2001. 

 
Tilbagebetaling af helbredstillæg efter § 17 a og af personlige tillæg ef-
ter § 17, stk. 2 ydet med 50 pct. refusion registreres ikke her, men på 
de relevante grupperinger 001-002, 004-012. 

 
5.48.68 Førtidspension med 50 pct. kommunal tilkendt efter regler gæl-
dende før 1. januar 2003 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen fremover skal vise 
kommunernes finansieringsbidrag på området.  
 
Registreringen af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt der 
ifølge § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 
m.v. ydes 35 pct. eller 50 pct. statsrefusion. På funktion 5.48.68 registreres alle udgifter 
og indtægter vedrørende førtidspension, som er tilkendt efter 1. januar 1992 (efter 12. 
juni 1997 for 60-66-årige) og inden 1. januar 1999, og hvor der ifølge loven ydes 50 pct. 
statslig refusion. 
 
På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med-

finansiering 

Her registreres udgifter til de af revaliderings- og pensionsnævnene el-
ler af kommunalbestyrelsen tilkendte højeste og mellemste førtidspen-
sioner inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. 
kommunal medfinansiering.  
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På samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelser og 
bistands- og plejetillæg med 50 pct. kommunal medfinansiering. 

 
Endvidere registreres her udgifter til højeste og mellemste førtidspensi-
oner til personer under 67 år tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 
50 pct. kommunal medfinansiering. På samme måde registreres også 
her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 50 pct. 
kommunal medfinansiering.  

 
Såfremt der til personer under 60 år er tilkendt en forhøjelse af en pen-
sion, som var tilkendt eller indstillet før 1. januar 1992, registreres udgif-
terne til forhøjelsen ligeledes her. Såfremt der til personer mellem 60 
og 67 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt inden 
den 12. juni 1997, registreres udgifterne til forhøjelsen også her. 

 
  002  Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. 

 kommunal medfinansiering 

Her registreres udgifter til de af kommunalbestyrelsen tilkendte forhøjet 
almindelige førtidspension inden den 12. juni 1997 til personer under 
60 år med 50 pct. kommunal medfinansiering.  

 
Endvidere registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig før-
tidspension til personer under 67 år, tilkendt fra og med den 12. juni 
1997 med 50 pct. kommunal medfinansiering. 

 
Tilbagebetaling af førtidspension med 50 pct. refusion registreres på de 
relevante grupperinger 001 og 002.  
 

Det bemærkes, at førtidspension, som er tilkendt efter reglerne før 1. januar 2003, og 
hvor udgifterne tidligere er blevet refunderet på 5.48.68, men hvor førtidspensionisten 
mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reglerne i 
lov om social pension, konteres på 5.48.70. 
 
 
5.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt 
efter regler gældende før 1. januar 2003 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen fremover skal vise 
kommunernes finansieringsbidrag på området.  
 
Registrering af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt der ifølge 
§ 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 
ydes 35 pct., 50 pct. eller 100 pct. statsrefusion. På funktion 5.48.69 registreres alle 
udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, hvor der ifølge loven ydes 35 pct. 
statsrefusion, og hvor tildelingen er sket efter de regler der var gældende indtil 1. januar 
2003. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med-

finansiering 

Her registreres kommunale udgifter til højeste og mellemste førtidspen-
sion med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter den 
1. januar 1999. Endvidere registreres her udgifter til invaliditetsydelse 
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og bistands- og plejetillæg med 65 pct. kommunal medfinansiering, 
som er tilkendt efter den 1. januar 1999. 

 
Såfremt der efter den 1. januar 1999 er tilkendt en forhøjelse af en 
pension, som var tilkendt inden den 1. januar 1999, registreres udgif-
terne til forhøjelsen også her. 

 
  002  Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. 

 kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunale udgifter til almindelig og forhøjet almindelig 
førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt 
efter 1. januar 1999. 

 
Tilbagebetaling af førtidspension med 35 pct. refusion registreres på de 
relevante grupperinger 001 og 002. 

 
Det bemærkes, at førtidspension, som er tilkendt efter reglerne før 1. januar 2003, og 
hvor udgifterne tidligere er blevet refunderet på 5.48.69, men hvor førtidspensionisten 
mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reglerne 
gældende fra 1. januar 2003, konteres på 5.48.70 
 
5.48.70 Førtidspension – tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 
På funktion 5.48.70 registreres alle kommunale udgifter til førtidspensioner tilkendt efter 
regler gældende fra 1. januar 2003. 
 
Udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne før 1. januar 2003, og hvor før-
tidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspensi-
on efter reglerne i lov om social pension gældende fra 1. januar 2003, afholdes af hen-
holdsvis staten og kommunen med den samme forholdsmæssige procentsats, som 
staten og kommunen hidtil har afholdt udgifterne til den pågældendes grundbeløb og 
pensionstillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig før-
tidspension m.v. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001  Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunens udgifter til førtidspension, som er tilkendt 
efter de fra den 1. januar 2003 gældende regler. Udgifter til førtidspen-
sion, som er tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003, og 
hvor kommunens udgifter til grundbeløb og pensionstillæg tidligere er 
blevet refunderet med 35 pct., men hvor førtidspensionisten mellem 1. 
juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reg-
lerne gældende fra 1. januar 2003, konteres ligeledes her. 
 

  002  Førtidspension med 50 kommunal medfinansiering 

Her registreres udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne 
gældende før 1. januar 2003, og hvor kommunens udgifter til grundbe-
løb og pensionstillæg tidligere er blevet refunderet med 50 pct., men 
hvor førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. december 2013 vælger 
at overgå til førtidspension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003. 

 
Tilbagebetaling af kommunal medfinansiering af førtidspension registreres på de rele-
vante grupperinger 001 og 002. 
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betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller ind-
gribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 42 i lov om social ser-
vice. Det bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med-
nedsat funktionsevne registreres på gruppering 009. Udbetalinger af 
særlig ledighedsydelse efter § 43 registreres direkte på funktionen, dvs. 
på en frivillig gruppering i intervallet 021 til 089. 

 
  016   Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjæl-
    pere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, 
    stk. 8) 

  Her registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, 
kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning efter Servicelo-
vens § 32, stk. 8 

 
  017  Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a) 

Her registreres udgifter til efterlevelseshjælp, eksklusiv efterlevelses-
hjælp ydet som lån, efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik. I de tilfælde 
hvor den udbetalte hjælp ydes som et a conto beløb, og hvor der efter-
følgende sker en regulering af beløbet, registreres det regulerede be-
løb i form af udbetaling af hjælp eller tilbagebetaling af hjælp også her. 
Tilbagebetaling af efterlevelseshjælp som følge af svig, jf. aktivlovens § 
91, registreres ligeledes på denne gruppering.  

 
  018  Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a) 

Her registreres udgifter til hjælp til udsættelsestruede lejere efter § 81 a 
i lov om aktiv socialpolitik. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt be-
grundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelses-
truet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at 
personen udsættes af boligen. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af 
kommunen. 

 
  019  Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt 

stillede 
Her registreres tilbagebetalinger af tilskud til tandpleje efter § 82a i lov 
om aktiv socialpolitik 

 
  020  Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere 

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til udsatte lejere efter § 81 a i 
lov om aktiv socialpolitik. 
 

Der er på funktionen endvidere på dranst 2 Statsrefusion autoriseret gruppering 002 til 
refusion af udgifterne til sociale formål registreret på grupperingerne 004-015 og 017 
minus gruppering 019.  
 
Under dranst 2 Statsrefusion er desuden autoriseret gruppering 003 Berigtigelser efter 
§ 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 
revision. 
 
Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning (SEL § 176) vedrørende 
grupperingerne 009-016 på denne funktion registreres på funktion 5.22.07 indtægter fra 
den centrale refusionsordning. 
 
Vedrørende registrering af efterlevelseshjælp ydet som lån henvises til konteringsreg-
lerne for funktion 8.32.25. 
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5.57.73 Kontanthjælp 
På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontanthjælp til forsørgelse, jf. 
kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, herunder kon-
tanthjælp til forsørgelse, jf. kapitel 10, 11, 12, 14, 15 og 18 i lov om aktiv beskæftigel-
sesindsats, registreres på funktion 5.57.75, på funktion 5.68.90 eller på funktion 
5.68.98.  
 
Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, i løntilskudsstillinger i målgruppen § 
2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede 
personer registreres på funktion 5.58.81 gruppering 012. 
 
Det bemærkes, at udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter aktivlovens § 
29 nu er samlet på gruppering 17. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til visse grupper af flygt-
ninge registreres på funktion 5.57.74. 
 
Fra 1. februar 2007 skal forsørgelsesudgifterne til personer under 25 år, som har en 
dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindsli-
delse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv 
lidelse og uspecificeret ikke organisk betinget psykose, konteres på hhv. gruppering 
013 og 018 afhængigt af om de har forsørgelsespligt ej, jf. § 25 stk. 2 nr. 2 og 3, i lov 
om aktiv social politik. 
 
Efter § 100, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen ikke efter 1. januar 2008 
modtage refusion af udgifter til kontanthjælp, når tilbud ikke er givet i overensstemmel-
se med reglerne i kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen mister 
således refusionen for udgifter til kontanthjælp for de perioder, hvor reglerne om tilbud-
dets længde og tidspunktet for, hvornår den ledige skal være påbegyndt tilbud, ikke er 
opfyldt. Kommunernes pligt til at give tilbud efter kapitel 17, indebærer dels, at tilbudde-
ne skal gives og kunne påbegyndes inden for en given frist, og dels at tilbud skal have 
en vis længde. Det afgørende for at bevare refusionen er, om kommunen har efterlevet 
sine forpligtelser til at give tilbud efter kapitel 17, fx at tilbud skal være afgivet således, 
at det kan påbegyndes inden for den i loven fastsatte frist. 
 
Fra 1. januar 2011 ændres refusionssatserne, således at staten refunderer kommuner-
nes udgifter til kontant- og starthjælp og særlig støtte under aktive perioder med 50 pct. 
i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse og med 30 pct. ved delta-
gelse i øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct. 
af kommunernes forsørgelsesudgifter til kontant- og starthjælp samt særlig støtte.  
 
Der er på funktion 5.57.73 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået 
i det følgende. 
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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. 
 

 

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

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

 
Desuden registreres udgifter til kontanthjælp til personer under 25 år, 
der forsørger eget barn i hjemmet, jf. § 25, stk. 2 nr. 1, i lov om aktiv 
social politik. 
 
Desuden registreres udgifter til personer under 25 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. 2 nr. 2, 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 kontanthjælp 
registreres her. Særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager 
kontanthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering. 

 
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under 
forrevalidering, revalidering og til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
og til aktiverede starthjælpsmodtagere, jf. § 10 og 11 i lov om aktiv be-
skæftigelsesindsats, 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. statsrefusion af udgif-
terne. 

  

  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 25 år med 30 pct. refusion (§ 

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

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

 
Endvidere registreres udgifterne til personer under 25 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. 2 nr. 3. 
 
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 25 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 25 år, som ikke har forsørgelsespligt over for børn, og 
som ikke har haft væsentlige indtægter, jf. § 25, stk. 1, nr. 3 og 4 i lov 
om aktiv socialpolitik.  

 
Endvidere registreres her udgifter til tillæg til personer under 25 år, der 
har bidragspligt over for et barn, og som modtager kontanthjælp efter § 
25, stk. 1, nr. 3 og 4, jf. § 25, stk. 4.  

 
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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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 samt 
transport efter § 5 i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres 
dagpengeret.  
Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter, jf. § 23, stk. 2, i lov om ud-
dannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.  
 
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 
med 50 pct. refusion, grp. 002 minus grp. 092 

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

 
004 Berigtigelser 
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64, stk. 5, som registreres på funktion 5.58.8, indtægtsføres på nærvæ-
rende funktion. 

 
 006  Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (lov om 

aktiv socialpolitik § 65) 
Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der ønsker 
at etablere selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpoli-
tik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revalidender, efter 
§ 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. statsrefusion til 
udgifterne. 
 

 008   Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntil-
skud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 
51, jf. § 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2) 

Her registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats med 65 pct. statsrefusion til revalidender, som 
er under optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked 
jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51 og § 64, stk. 4. 

 
Endvidere konteres tilskud op til niveauet for revalideringsydelsen for 
revalidender i praktik, elever og lærlinge her, jf. lov om aktiv socialpoli-
tik § 51, stk. 2. 
 

   011  Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 
65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52 og lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2) 

Her registreres udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virk-
somhedsrevalidering med 65 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 52, jf. § 
47, stk. 2, nr. 1 og 3. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse 
som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år i forbin-
delse med virksomhedsrevalidering. 

 
Endvidere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revali-
dender under 25 år i forbindelse med virksomhedspraktik, som får den 
halve revalideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. lov om 
aktiv socialpolitik § 52, stk. 4. 
 

012  Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om en aktiv social
  politik § 52) 

 Her registreres udgifter til revalideringsydelse med 50 pct. statsrefusi-
on, jf. aktivlovens § 52, hvor revalidenden deltager i tilbud efter § 32, 
stk. 1, nr. 1 og kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. Det 
gælder såvel den fulde revalideringsydelse som den halve revalide-
ringsydelse til revalidender under 25 år. Endvidere registreres her ud-
gifterne til de månedlige tillæg til revalidender under 25 år, som får den 
halve revalideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. § 52, 
stk. 4. Der ydes 50 pct. statsrefusion til udgifterne. 
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Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001  Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 30 pct. refusion 
(§ 74 f, stk. 1-3) 

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. statsrefusion til 
personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet 
beskæftigelse, og som ved efterfølgende ledighed, herunder ved mid-
lertidige afbrydelser af arbejdet, har ret til ledighedsydelse, jf. aktivlo-
vens § 74 f, stk. 1-3. 

 
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel 
til personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet 
beskæftigelse, registreres på gruppering 020. 

 
002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervs-

drivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberet-
tiget løntilskud (§ 122, stk. 3, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats) 

 
Her registreres fra 1. juli 2006 alle udgifter til løntilskud til fleksjob og 
selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, 
som ikke er refusionsberettiget som følge af manglende dokumentati-
on, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 122, stk. 3.  

 
003 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats 
 Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats 
 
004  Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats 
Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdspladsredskaber og ar-
bejdspladsindretning) efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. Det bemærkes, at udgifter til undervisningsmaterialer efter §§ 
76-77 registreres på funktion 5.68.90 gruppering 009. 
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Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

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

 
 008  Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgrup-

pen § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) ifølge lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats med 50 pct. refusion (jf. § 63 og § 64, stk. 7 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats) 

Her registreres udgifter til løntilskud til personer i målgruppen § 2, nr. 6 
ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der modtager social pen-
sion, og som er ansat i en løntilskudsstilling (tidligere skånejob), hvortil 
staten yder 50 pct. refusion, jf. § 51 og §§ 63 og 64 stk. 7.  

 
Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, der modta-
ger social pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 454 af 10. juni 
1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen indtil op-
hør af stillingen, jf. § 114 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. i 
statsrefusion til udgifterne. 

 
009  Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i mål-

gruppe § 2, nr. 8 med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats (§ 63 og § 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats). 

Her registreres udgifter til løntilskud til handicappede personer, jf. § 2 
nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke er medlem af en 
arbejdsløshedskasse. Løntilskuddet opgøres efter § 63, jf. § 64, stk. 6. 
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 her. 
 

014  Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. 
 refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).  

Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen 
her. 

 
015  Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. re-

fusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).  

Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen 
her. 

  
016  Tilskud med 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 

65 pct. refusion (§ 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

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

 
017  Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 

pct. refusion (§ 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

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

 
  018  Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 

pct. refusion (§ 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik)  

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. statsrefusion til 
personer, der er visiteret til et fleksjob, og som venter på et fleksjob, jf. 
aktivlovens § 74 a, stk. 1.  

 
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel 
til personer i visitationsperioden før første fleksjob registreres på grup-
pering 20. 

 
  019  Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 

1, i Lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. statsrefusion til 
personer, som har ret til ledighedsydelse og bliver ledige efter at have 
været ansat i fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 2. Endvidere registre-
res udgifter til ledighedsydelse til personer, som bliver ledige efter at 
have været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måne-
der, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 3. Desuden registreres udgifter til ledig-
hedsydelse til personer, der er berettiget til ledighedsydelse, og som 
bliver ledige ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilreg-
nes den pågældende, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 4. 

 
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel 
til personer, der har været ansat i fleksjob, registreres på gruppering 
20. 
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020  Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion (§ 
104, stk. 1, i Lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel 
med 30 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4. 
Det gælder både udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til 
personer i visitationsperioden før første fleksjob, til personer, der har 
været ansat i fleksjob, og til personer, der er overgået fra ledigheds-
ydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse. 
 

090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 
ydelse udbetalt med 65 pct. refusion (§ 104, stk.1 og 2) 
   

  091  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 
50 pct. refusion (§§74e og 74f) 

 
  092  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 

ydelse 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) 

   Her registreres indtægter vedrørende tilbagebetalinger på løntilskud fra 
følgende grupperinger på funktion 5.57.81: 013, 014, 015, 016 og 017.
  

  094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstil-
linger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats (tidligere skånejob) og handicappede personer § 111 i Lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats) 

   Her registreres indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i
  løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer. Indtæg-
terne vedrører betalinger på løntilskud fra gruppering 5.58.81 gruppe-
ring 08. 

 
  095  Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede perso-

ner i målgruppe § 2, nr. 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

Her registreres indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løn-
tilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 8, jf. lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats handicappede personer med 65 pct. i statsrefusion. Indtæg-
terne vedrører betalinger på løntilskud fra gruppering 5.58.81 gruppe-
ring 09. 
 

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

Her registreres udgifter til løntilskud til handicappede personer, der 
vedrører ydelsesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der gives 50 pct. i 
statsrefusion 
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  105  Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydel-
se, ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. 
gruppering 005 og 007. 

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 
ydelse, ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. 
gruppering 005 og 007 (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og § 104a i lov om 
aktiv socialpolitik). 
 

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

 Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 50 pct. refusion jf. § 
 104, stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik. Under tilbud efter kapitel 
 10 § 32, stk.1 nr. 1 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
modtagere af ledighedsydelse refunderer staten 50 pct. af kommunens 
udgifter til ledighedsydelse. 
 

 
  109 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 

 ydelse udbetalt med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2 i lov om en 
aktiv socialpolitik) 

   Her registreres indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og 
særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1 og 2. Det 
drejer sig om tilbagebetalinger vedr. grupperingerne 010, 011, 018, 019 
og 020. 

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

Her registreres fra 1. januar 2013 udgifter til fleksløntilskud til personer 
med 65 pct. refusion (jf. § 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) 

Her registreres udgifter til tilskud med 65 pct. refusion til selvstændigt 
erhvervsdrivende tilkendt fra 1. januar 2013, som på grund af varige 
begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde be-
skæftigelsen i den selvstændige virksomhed (jf. § 70 g i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats). 

 113  Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob 

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt fleksløntilskud til personer i 
fleksjob med 65 pct., jf. § 70 f, stk. 10 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats.  

 114   Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt tilskud til selvstændigt er-
hvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats og § 14, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 22 af 17. januar 
2013 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejds-
evne. 

 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.8 - side  13 

  
Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 
 

 

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. 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 skal ikke registreres på 
dette funktionsområde, men registreres sammen med mentorudgifter til øvrige mål-
grupper på funktion 5.68.98. gruppering 012 Udgifter til mentor og gruppering 017 Ud-
gifter til mentor for flere personer. 
 
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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 008 Løntilskud 50 pct. refusion, ressourceforløb  

   Grupperingen anvendes til udgifter til løntilskud efter § 51 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er visiteret til et ressource-
forløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (mål-
gruppe 11 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Løntilskud 
ydes i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejds-
giver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Udgifter til løntilskud til skånejob til førtidspensionister registreres fort-
sat på funktion 5.58.81. gruppering 008 Løntilskud til personer i løntil-
skudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats (tidligere skånejob). 

 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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6.45.54 Naturbeskyttelse 
Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver.  
Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 

Øvrige indtægter og udgifter på naturbeskyttelsesområdet registreres på 0.38.50-
0.38.54. 

 
6.45.55 Miljøbeskyttelse 
Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver.  
Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 

Øvrige indtægter og udgifter på miljøbeskyttelsesområdet registreres på funktion 
0.52.80-0.52.89   

 
6.45.56  Byggesagsbehandling 
På denne funktion registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager.  Her regi-
streres endvidere gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til bygge-
lovgivningen. Gebyrerne registreres under art 7.9. 
 

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 
Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af voksen-, ældre og handi-
capområdet. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 
 

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgruppering: 

 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.  

 
6.45.58  Det specialiserede børneområde 
Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børne-
område. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 
 

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgruppering: 

 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.  

 
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 
Her registreres kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Betalinger 
registreres med art 4.0.  

Driftsudgifter til Udbetaling Danmark, som ligger udover den baseline, som administra-
tionsgebyret er fastsat på baggrund af, registreres også på funktionen. 
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Der er autoriseret følgende driftsgruppering: 
 

 001 Kontante tilgodehavender som følge af delingsaftalen  

Der er på funktionen autoriseret gruppering 003 til registrering af for-
skydninger som følge af reglerne om kompensation til myndigheder i 
forbindelse med delingsaftalen, jf. § 41, stk. 2 i bekendtgørelsen 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.  

 

FORSKYDNINGER I KORTFRISTEDE 

TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28) 

8.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
 
8.28.15 Andre tilgodehavender 
På denne funktion registreres forskydninger i tilgodehavender hos borgere og kunder. 
Registreringen sker ved udsendelse af regning. 
 
På funktionerne kan endvidere registreres forskydninger i såvel tilsvars- som restance-
konti vedrørende underholdsbidrag. Registrering kan i stedet ske på funktion 8.38.36 
eller 8.48.48, jf. konteringsreglerne for disse funktioner. 
 
Registrering af debetbevægelser sker senest i forbindelse med regnskabsårets udløb. 
Registrering af kreditbevægelser sker ved indbetalingen. 
 
8.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 
Denne funktion anvendes ved årsskiftet som periodeafgrænsningskonto for udgifter og 
indtægter, som afholdes eller indbetales i gammelt regnskabsår, men som vedrører nyt 
regnskabsår. 
 
Funktionen skal anvendes til periodisering mellem regnskabsår af f.eks. forudbetalt løn, 
husleje, abonnementsudgifter, m.v. 
 
På funktionen registreres ikke udgifter og indtægter, der ifølge mere specifikke regler 
henføres til øvrige funktioner på hovedkonto 8, f.eks. funktionerne 8.28.14 og 8.52.56. 
 
8.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med over-

enskomst 
På denne funktion registreres forskydninger i selvejende institutioners likvide aktiver og 
tilgodehavende samt forudbetalinger af såvel kort- som langfristet karakter over for 
andre end overenskomstkommunen. 
 
Registrering sker i samme takt som registreringen af den selvejende institutions øvrige 
udgifter og indtægter i kommunens regnskab. 
 
8.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 
På denne funktion registreres forskydninger i tilgodehavender hos andre kommuner og 
regioner. 
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8.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 
På denne funktion registreres forskydninger i langfristede tilgodehavender hos grund-
ejere for udført vej- og kloakarbejder samt for istandsættelse af gader og veje, der over-
tages som offentlige. 
 
Registrering af debetbevægelser sker i forbindelse med opgørelse af tilgodehavendet 
med modpost på hovedkonto 0 eller 2. I perioden, hvor kommunen udfører arbejdet, 
kan rentetilskrivning også debiteres kontoen. Endelig kan kontoen debiteres ved beta-
ling til pengeinstitut for uopfyldte lån, som kommunen har afgivet garantiforpligtelse for. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved indfrielse samt - på terminsdato ved afdrag af 
lån. 
 
8.32.23 Udlån til beboerindskud 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende udlån til borgerne til betaling af 
beboerindskud og forskydninger vedrørende beløb ydet til dækning af disse indskud. 
Endvidere registreres indfrielse af uopfyldte boligindskudslån, inklusive renter, som 
kommunen har afgivet garantiforpligtelse for. Statens andel registreres på funktion 
8.51.52. 
 
Endvidere registreres på funktionen kommunens betaling af beboerindskud til et bolig-
selskab, jf. § 74 i almenboligloven. 2/3 af beløbet kan hjemtages i statsrefusion. 
 
Registrering af debetbevægelser sker i forbindelse med udbetalingen af lånet, respekti-
ve indfrielse af uopfyldte lån i pengeinstitutter. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved tilbagebetaling af lånet. 
 
Eventuelle indgåede beløb vedrørende indeksregulering af boligindskud indtægtsføres 
direkte på funktion 7.32.23 samt - for statens andel - på funktion 8.51.52.  
 
8.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i udlån til finansiering af opførelse af ejen-
domme samt driftsstøttelån m.v. til kollegier. Det vil sige grundkapitalindskud (dvs. ind-
skud i Landsbyggefonden) samt udstedte driftsstøttelån. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling af kommunens låneandel. Regi-
strering af kreditbevægelser sker ved tilbagebetalingen. 
 
På funktionen er autoriseret en gruppering til registrering af indskud af grundkapital i 
private ældreboliger og tilbagebetalingen af indskud fra Landsbyggefonden. 
 
Der henvises i øvrigt til konteringsreglerne vedrørende almene boliger på funktion 
0.25.18. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger hertil: 
 
   001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 

Herunder registreres grundkapitalindskud i alment byggeri, jf. § 120 i 
lov om almene boliger. I forbindelse med salg af almene boliger, vil der 
ske tilbagebetaling af grundkapitalindskud. 

 
   002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger 

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

Herunder registreres udbetalte driftsstøttelån. I forbindelse med salg af 
almene boliger, vil der ske tilbagebetaling af driftsstøttelån. 

 
8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
På denne funktion registreres forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter, efterle-
velseshjælp ydet som lån, henstandbeløb vedrørende frigørelsesafgift, boligindskud 
ved kommunens indgåelse af egne lejemål samt tilgodehavender, for hvilke der er ind-
rømmet afdragsvis betaling ud over ét år, og som ikke skal registreres på særskilte 
funktioner.” 
 
På funktionen registreres endvidere indskud i virksomheder, der har karakter af lån til 
virksomheden. Der er tale om et indskud, når kommunen ikke herved pådrager sig plig-
ter eller rettigheder i forhold til virksomheden eller dennes kreditorer udover dem, der 
udtrykkeligt er nævnt i låneaftalen. Indskuddet indgår i virksomhedens regnskab under 
fremmedkapital og ikke under egenkapital. 
 
Det bemærkes, at tilskud, der ydes som drifts- eller anlægsudgift og medfører en even-
tualrettighed, ikke registreres på denne funktion, men opføres på garanti- og eventual-
rettighedsfortegnelsen. 
 
Det bemærkes endvidere, at eventuelle lån til selvejende sociale institutioner med 
overenskomst altid skal registreres efter de særlige regler for regnskabsføring for disse 
institutioner. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved tilgodehavendets opståen, det vil sige når 
ejendomsskatterne forfalder til betaling, ved indgåelse af lejemål, ved indgåelse af kon-
traktforhold i forbindelse med salg på ratevilkår, eller når der i øvrigt opstår et tilgode-
havende, der ikke vil blive afviklet inden for et år. 
 
Endvidere debiteres kontoen med rentetilskrivning vedrørende henstandsbeløb for 
ejendomsskatter samt eventuelt med rentetilskrivning på andre forhold efter særlig afta-
le. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved tilbagebetaling af henstandsbeløb, ved tilba-
gebetaling af indskud ved lejemålets ophør og i øvrigt ved afvikling af tilgodehavende. 
 
På funktionen er autoriseret en gruppering 001 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a, 
stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik). På grupperingen registreres forskydninger i efterlevel-
seshjælp ydet som lån. Statens andel af efterlevelseshjælp ydet som lån registreres på 
funktion 8.51.52 Anden gæld. Endvidere er der autoriseret en gruppering 002 til regi-
strering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter. 
 
Som følge af delingsaftalen er der endvidere autoriseret følgende grupperinger: Grup-
pering 003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen, gruppering 004 Udlån til 
regioner som følge af delingsaftalen og gruppering 005 Udlån til staten som følge af 
delingsaftalen. Der er på funktionen yderligere autoriseret gruppering 006 Udlån til Kli-
mainvesteringer.  
 
8.32.26 Ikke-likvide obligationer 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende obligationer, som ikke er hen-
ført til funktionerne 8.22.08-8.22.11. 
 
Der kan være tale om obligationer udstedt af selskaber, virksomheder m.v., der bl.a. er 
erhvervet med henblik på økonomisk støtte til formålet. 
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 019 Tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtidspension 
 090 Refusion af offentlige pensioner 
 092 Refusion af børnetilskud 

 093  Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 
 094 Refusion af andre familieydelser 
 095 Refusion af dagpengeydelser 
 097 Refusion af ATP-bidrag 
 100 ATP-bidrag kontanthjælp  
 101 ATP-bidrag sygedagpenge 
 102 ATP-bidrag barselsdagpenge  
 103 ATP-bidrag delpension 
 105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen  
 106 Fleksydelse 
 107 Bidrag vedr. fleksydelse 
 108 Refusion vedr. fleksydelse 
 109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten. 
 110 Betalinger vedrørende pas 
 111 Betalinger vedrørende kørekort 
 112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig) 

 113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensionsordning (ikke skatte-
pligtig) 

 114 Dagpenge til EØS-borgere 
 115 Gebyr vedrørende grundvandskortlægning 
 116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 
 117 ATP-bidrag til fleksjobansatte 
 118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse 
 
Det bemærkes, at der vedrørende gruppering 013 Sygedagpenge i øvrigt bør foretages 
en særskilt registrering (undergruppering) af forskudsvis udlagte sygedagpenge. Den 
særskilte registrering foretages af hensyn til opgørelse og afstemning af udlæg. 
 
På gruppering 106 Fleksydelse, konteres kommunens udbetalinger af fleksydelse til 
fleksydelsesmodtagerne. På gruppering 107 Bidrag vedr. fleksydelse, konteres de af 
kommunen opkrævede fleksydelsesbidrag hos dem, der er tilmeldt fleksydelsordningen. 
På gruppering 108 Refusion vedr. fleksydelse, konteres statens refusion af fleksydelse 
(svarende til grupperingerne 090-098, der også er grupperinger til statsrefusion vedr. 
ydelser). På gruppering 109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten, 
konteres kommunens overførsel af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten. Hertil 
kommer, at eventuelle tilbagebetalinger (udbetalinger) af fleksydelsesbidrag modposte-
res på denne gruppering.  
 
På gruppering 110, Betalinger vedrørende pas, og gruppering 111, Betaling vedrørende 
kørekort, angives borgerens betaling for udstedelse af pas eller kørekort som en kredit-
postering idet dette er at betragte som en kortfristet gæld til staten. Ved overførsel af 
betalinger til Rigspolitiet debiteres beløbet den respektive gruppering. Begge registre-
ringer har modpost på funktion 8.22.01 Kontante beholdninger eller funktion 8.22.05 
Indskud i pengeinstitutter m.v.. 
 
På gruppering 112 konteres tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag, som udbetales 
kontant og dermed er skattepligtige. Her konteres desuden tilbagebetaling af fleksydel-
sesbidrag, der vedrører bidrag indbetalt i perioden fra 16. maj 2011 og indtil udtræden 
af fleksydelsesordningen, jf. § 3, stk. 4. i Lov nr. 1367 af 28. december 2011 om æn-
dring af lov om fleksydelse. 
 
På gruppering 113 konteres tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag, som overføres til 
pensionsordning og dermed ikke er skattepligtige. Her konteres desuden den skattefri 
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8.55.71 Pengeinstitutter 
På disse funktioner registreres forskydninger i lån med løbetid ud over et år hos staten, 
andre kommuner og regioner (herunder lån fra fonde i regionen hidrørende fra frigørel-
sesafgifter) samt hos forsikringsselskaber, realkreditinstitutter og pengeinstitutter. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag eller indfrielse. Ved anvendelse af 
indkøbte obligationer til afdrag/indfrielse debiteres kontoen med det nominelle beløb. 
Kursgevinst eller evt. kurstab i forbindelse hermed registreres på funktion 7.58.78. En-
delig foretages debitering ved afvikling af gæld i forbindelse med salg af ejendomme. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved lånenes optagelse (hjemtagelse), dvs. ved 
prioritering af fast ejendom, ved udstedelse af gældsbreve, ved overtagelse af gæld i 
forbindelse med køb af fast ejendom eller når der i øvrigt opstår et gældsforhold med 
varighed ud over et år overfor offentlige myndigheder, pengeinstitutter m.v. 
 
Alle lån registreres med den nominelle værdi, idet et eventuelt kurstab registreres på 
funktion 7.58.77. 
 
8.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld vedrørende klimainvesteringer på 
spildevandsområdet. 
 
Det bemærkes at al gæld vedrørende klimainvesteringer registreres her uanset kreditor. 
 
8.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
På disse funktioner registreres forskydninger i offentligt udbudte obligationslån, herun-
der lån, der er fast overtaget af pågældende bank eller lånekonsortium.  
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag eller indfrielse. 
 
Hvor opkøb af udenlandsk møntede obligationer til amortisation træder i stedet for ud-
trækning, debiteres kontoen ved købet med den pålydende værdi, baseret på valuta-
kursen på købstidspunktet. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved lånenes optagelse med den nominelle værdi 
og - for udenlandske låns vedkommende - til valutakursen på hjemtagelsestidspunktet, 
idet eventuelt kurstab registreres på funktion 7.58.77. 
 
8.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
På denne funktion registreres forskydninger i prioritetslån og gældsbreve samt andre 
former for langfristede lån, f.eks. leverandørkreditter af varighed over ét år hos private 
personer og virksomheder. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag, indfrielse eller overdragelse. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved lånenes optagelse, dvs. ved udstedelse af 
gældsbreve, ved træk på leverandørkreditter, ved overtagelse af privat pantegæld eller 
udstedelse af gældsbreve i forbindelse med køb af fast ejendom og i øvrigt når der 
opstår et gældsforhold, der har varighed ud over ét år, og som ikke henhører under 
andre funktioner under langfristet gæld. 
 
8.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
På denne funktion registreres forskydninger i lån, optaget i udlandet (bortset fra obliga-
tionslån), herunder leverandørkreditter af varighed over ét år hos udenlandske firmaer. 
Forskydninger i lån optaget i udenlandsk valuta hos en indenlandsk kreditor registreres 
på den relevante funktion vedrørende indenlandske kreditorer.  
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Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag eller indfrielse. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved optagelse af lån eller ved træk på leveran-
dørkreditter. 
 
Alle debet- og kreditbevægelser i årets løb registreres i danske kroner i over-
ensstemmelse med de ved transaktionerne anvendte valutakurser. 
 
I det omfang omlægninger af udlandslån sker uden kassebevægelser, registreres om-
lægningerne (valutakurstab eller – gevinster) alene som statusop- eller nedskrivninger 
på funktion 9.55.76 med modpost på balancekonto 9.75.99.  
 
8.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 
På denne funktion registreres forskydninger i langfristet gæld vedrørende ældreboliger. 
 
Det bemærkes, at al langfristet gæld vedrørende ældreboliger registreres her uanset 
kreditor. 
 
8.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld vedr. færgeinvesteringer. 
 
Det bemærkes, at gæld vedrørende færgeinvesteringer registreres her uanset kreditor. 
 
8.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver  
På denne funktion kan registreres forskydninger i gæld vedrørende finansielt leasede 
aktiver. Registrering af debetbevægelser sker ved betaling af leasingydelsens afdrags-
del. Alternativt kan forskydningen registreres på 9.55.79 med modpost på 9.75 99 ba-
lancekonto.  
 
 
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (58) 

Der er for funktionerne 8.58.80-8.58.84 autoriseret følgende grupperinger, der relateres 
til aktivets finansieringskilde:    
 
  001 Takstfinansierede aktiver  
  002 Selvejende institutioners aktiver  
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver  
           
8.58.80 Grunde 
På denne funktion kan registreres til- og afgange ved køb og salg af grunde. Af- og 
nedskrivninger krediteres i så fald funktionen. Evt. opskrivning foretages ved at debitere 
funktionen med modpost på 8.75.94 Reserve for opskrivninger. Alternativt kan forskyd-
ningen registreres direkte på 9.58.80 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.95.  
 
8.58.81 Bygninger  
På denne funktion kan registreres til- og afgange ved køb og salg af bygninger. Af- og 
nedskrivninger krediteres i så fald funktionen. Evt. opskrivning foretages ved at debitere 
funktionen med modpost på 8.75.94 Reserve for opskrivninger. Alternativt kan forskyd-
ningen registreres direkte på 9.58.81 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.95.  
 
8.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmid-

ler  
På denne funktion kan registreres til- og afgange ved køb og salg af tekniske anlæg, 
maskiner, større specialudstyr og transportmidler. Af- og nedskrivninger krediteres i 
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så fald funktionen. Evt. opskrivning foretages ved at debitere funktionen med modpost 
på 8.75.94 Reserve for opskrivninger. Evt. opskrivning foretages ved at debitere funkti-
onen med modpost på 8.75.94 Reserve for opskrivninger. Alternativt kan forskydningen 
registreres direkte på 9.58.82 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.95.  
 
8.58.83 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr  
På denne funktion kan registreres til- og afgange ved køb og salg af inventar. Af- og 
nedskrivninger krediteres i så fald på funktionen. Alternativt kan forskydningen registre-
res direkte på 9.58.83 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.95.  
 
8.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for 
materielle anlægsaktiver  
På denne funktion kan registreres til- og afgange vedrørende materielle anlægsaktiver 
under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver. Ved tilgange debiteres 
funktionen, mens den krediteres ved afgange. Alternativt kan forskydningen registreres 
direkte på 9.58.84 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.93 og 9.75.95.  
 
 
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (62) 

8.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsak-
tiver  
På denne funktion kan registreres til- og afgange af udviklingsprojekter og andre er-
hvervede immaterielle anlægsaktiver. Af- og nedskrivninger krediteres i så fald funktio-
nen. Alternativt kan forskydningen registreres direkte på 9.62.85 med modpost på funk-
tionerne 9.75.91-9.75.93 og 9.75.95.  
 
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets finan-
sieringskilde:    
 
  001 Takstfinansierede aktiver  
  002 Selvejende institutioners aktiver  
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver            
 
 
OMSÆTNINGSAKTIVER-VAREBEHOLDNINGER (65) 

8.65.86 Varebeholdninger/-lagre  
På denne funktion kan registreres til- og afgange vedrørende varebeholdninger/-lagre. 
Ved tilgange debiteres funktionen, mens den krediteres ved afgange. 
 
Alternativt kan forskydningen registreres direkte på 9.65.86 med modpost på funktio-
nerne 9.75.91-9.75.93 og 9.75.95.  
 
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets finan-
sieringskilde:    
 
  001 Takstfinansierede aktiver  
  002 Selvejende institutioners aktiver  
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver            
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OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG (68) 

8.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg  
På denne funktion kan registreres til- og afgange vedrørende grunde og bygninger be-
stemt til videresalg. Eventuelle op- eller nedskrivninger henholdsvis debiteres og kredi-
teres funktionen. Alternativt kan forskydningen registreres direkte på 9.68.87 med mod-
post på funktionerne 9.75.91-9.75.94.  
 
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets finan-
sieringskilde:    
 
  001 Takstfinansierede aktiver  
  002 Selvejende institutioners aktiver  
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver            
 
 
HENSATTE FORPLIGTELSER (72) 

8.72.90 Hensatte forpligtelser  
På denne funktion registreres ændringer i kommunens hensatte forpligtelser. Ved for-
øgelse af forpligtelsen krediteres funktionen, mens den debiteres ved formindskelse. 
Alternativt kan forskydningen registreres direkte på 9.72.90 med modpost på funktio-
nerne 9.75.99. Balancekonto.  
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen, såfremt denne anvendes: 
 
  001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner 
 
   002  Bonusbetaling vedr. jobcentre 
 
   003  Arbejdsskader 
 
EGENKAPITAL (75) 

8.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver  
 
8.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver  
 
8.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver  
Der er tale om tekniske funktioner som afspejler forskydninger på funktionerne 9.75.91-
9.75.93. 
 
8.75.94 Reserve for opskrivninger  
På denne funktion registreres evt. opskrivninger af kommunens materielle anlægsakti-
ver. Ved opskrivning krediteres funktionen. 
 
8.75.95 Modpost for donationer 
På denne funktion registreres forskydninger i egenkapitalen vedrørende donationer af 
aktiver eller modtagelse af tilskud til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i 
kommunens serviceproduktion 
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TILGODEHAVENDER HOS STATEN (25) 

9.25.12 Refusionstilgodehavender 
Saldoen skal ved regnskabsafslutningen svare til nettotilgodehavender/-gæld vedrø-
rende refusioner. 
 
9.25.13 Andre tilgodehavender 
Saldoen skal svare til det samlede tilgodehavende, der altid skal kunne specificeres på 
enkeltposter. 
 
Det bemærkes, at afregningen til staten af selskabsskatter, som er i restance, optages 
på status på grupperingen. 
 
Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen 
 
  001 Kontante tilgodehavender som følge af delingsaftalen  

Der er på funktionen autoriseret gruppering 001 til registrering af kontan-
te tilgodehavender hos staten som følge af reglerne om kompensation til 
myndigheder i forbindelse med delingsaftalen, jf. § 41, stk. 1 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. ja-
nuar 2007 i forbindelse med kommunalreformen.  

 
 
KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28) 

9.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
 
9.28.15 Andre tilgodehavender 
Saldoen på disse funktioner skal svare til det samlede tilgodehavende, der altid skal 
kunne specificeres på enkeltposter. 
 
Uerholdelige beløb afgangsføres over balancekonto 9.75.99 eller over den konto, hvor 
indtægten i sin tid blev konteret. 
 
9.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 
Saldoen skal svare til summen af: 
 

  
 forudbetalte beløb i gammelt regnskabsår vedrørende nyt regnskabsår, 
 forudindbetalte beløb i gammelt regnskabsår vedrørende nyt regnskabsår. 
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Det vedtagne budget skal være et udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende 
års udgifter og indtægter. Der må ikke på budgettet forekomme poster, som savner en 
nærmere forklaring eller begrundelse, hvad enten årsagen er tidsmæssige problemer, 
manglende kapacitet ved budgetlægningen, manglende enighed i kommunalbestyrel-
sen eller lignende. 
 
Undervejs i budgetbehandlingen kan der fremkomme ændringsforslag, der ændrer for-
udsætningen for balancen i det oprindelige budgetforslag. I bekendtgørelse om kom-
munernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. § 3, stk. 2, er det fastsat, at der i 
denne situation skal tilvejebringes balance i det samlede, reviderede budgetforslag ved 
forhøjelse eller nedsættelse af den kommunale indkomstskat, medmindre kommunal-
bestyrelsen vedtager at tilvejebringe balancen på anden måde. Det samme gælder for 
de flerårige budgetoverslag. 
 
Endvidere er der i § 3, stk. 4, i bekendtgørelsen fastsat bestemmelser om, at der i års-
budgettet og de flerårige budgetoverslag skal være overskud på den løbende drift, dvs. 
at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kom-
munale udgiftsloft, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, 
udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Formålet med kravet om overskud på 
driften er at understøtte princippet om en sund økonomisk styring i den enkelte kom-
mune, hvor det sikres, at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved for-
brug af likviditet. Ved opgørelsen af overskuddet indgår dranst 1 og 2 på hovedkonto 0 
og 2-6 samt dranst 4 og 7 på hovedkonto 7. Endvidere udelades tjenestemandspensio-
ner vedr. forsyningsvirksomheder (funktion 6.52.72, gruppering 001 og 002). 
 
Ved opgørelsen af overskuddet på den løbende drift kan der korrigeres for den midler-
tidige nedsættelse af bloktilskuddet, som finder sted ved salg af forsyningsvirksomhe-
der mv., jf. § 15, stk. 1 og 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kom-
muner. Kommuner med en midlertidig bloktilskudsnedsættelse har således adgang til 
at have et underskud svarende til nedsættelsen af bloktilskuddet. 
 
 
5.2.2 BRUTTOPOSTERING 

For de kommunale budgetter gælder som udgangspunkt det såkaldte centralisations-
princip. Det vil sige, at samtlige udgifter finansieres under ét af samtlige indtægter. 
Kommunalbestyrelsen skal således stå frit i sin udgiftsprioritering og ikke være påvirket 
af, hvilke typer af indtægter der indgår i den samlede finansiering. 
 
For at kommunalbestyrelsen kan have det bedst mulige grundlag for at foretage en 
økonomisk prioritering, må budgettet derfor opstilles efter bruttoposteringsprincippet.  
Det vil sige: 
 

Udgifter og indtægter skal opføres og specificeres hver for sig i budgettet, uanset 
om der gives brutto- eller nettobevillinger. 

 
Bruttoposteringsprincippet er ikke alene vigtigt i relation til kommunalbestyrelsens prio-
ritering. Det har også betydning for informationsopgaven mere generelt. Kun i kraft af 
adskillelsen af indtægter og udgifter er det muligt at skaffe sig information om de sam-
lede udgifter eller de samlede indtægter ved en given kommunal institution eller ved 
kommunens samlede virksomhed. 
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5.2.3 FLERÅRSOVERSIGT 

Sammen med budgettet udarbejdes og vedtages en flerårsoversigt, der indeholder 
budgetoverslag for minimum en treårig periode. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af 
budgetoverslag er et lovkrav. Formålet er at sikre, at der sker en vurdering af de lang-
sigtede virkninger, som beslutningerne i årsbudgettet er udtryk for. 
 
Kommunalbestyrelsen kan f.eks. vedtage en omlægning af aktiviteten, som betyder en 
besparelse i sidste halvdel af budgetåret. Den fulde årseffekt af besparelsen vil da ikke 
fremgå af årsbudgettet, men derimod af budgetoverslaget for det første år efter bud-
getåret. 
 
På følgende punkter skal flerårsoversigten opfylde de samme krav som selve budget-
tet: 
 

Flerårsoversigten skal omfatte samtlige indtægter og udgifter, der skal være balan-
ce for hvert af årene, og opstillingen skal ske efter bruttoposteringsprincippet. Der-
imod er der særlige regler vedrørende pris- og lønniveau i flerårsoversigten, jf. ne-
denfor. 
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5.2.4 PRIS- OG LØNNIVEAU 

Årsbudgettet udarbejdes i det pris- og lønniveau, der forventes at være gældende i 
budgetåret. 
 
Budgetoverslagene i flerårsoversigten udarbejdes for hovedkonto 0-6 (drift, refusion og 
anlæg) i budgetårets priser (faste priser), mens hovedkonto 7 og 8 udarbejdes i det 
enkelte overslagsårs pris- og lønniveau (løbende priser). 
 
For hvert overslagsår anføres som en særskilt post den samlede forventede pris- og 
lønstigning vedrørende hovedkonto 0-6 i forhold til budgetåret. Beløbet anføres særskilt 
for indtægter og for udgifter. 
 
Ved at anvende faste priser på hovedkonto 0-6 i budgetoverslagsårene opnår man, at 
ændringer i beløbsstørrelser fra ét år til et andet altid er udtryk for reale aktivitets- eller 
mængdeændringer. 
 

På årsbudgettet angives alle poster i det pris- og lønniveau, der forventes at være 
gældende i budgetåret. 
 
I flerårsoversigten angives posterne på hovedkonto 0-6 i budgetårets pris- og lønni-
veau (faste priser), mens posterne på hovedkonto 7 og 8 angives i det pris- og løn-
niveau, der forventes at være gældende i det enkelte overslagsår (løbende priser). 
 
For hvert af budgetoverslagsårene opstilles umiddelbart efter anlæg en særlig post, 
der angiver den samlede forventede pris- og lønstigning for drift, refusion og anlæg 
i forhold til budgetåret. 

 
 
5.2.5 MOMS 

Udgifterne på hovedkonto 0-6 skal som hovedregel angives eksklusive moms i såvel 
budget som regnskab. 
 
Udgifterne til købsmoms samles på funktion 7.65.87. De nærmere regler for, hvilke 
konti og hvilke arter der er omfattet af momsrefusionsordningen, fremgår af afsnit 2.6. 
 
Kravet om særskilt og samlet kontering af købsmomsudgifterne skal ses i sammen-
hæng med momsrefusionsordningen, som betyder, at den enkelte kommune får sine 
momsudgifter refunderet via en refusionsordning. 
 
Momsrefusionsordningens formål er at sikre en konkurrencemæssig ligestilling mellem 
private virksomheders produktion af kommunale ydelser og kommunens egenprodukti-
on. Da kommunens egenproduktion ikke er belagt med moms, ville det være ensbety-
dende med ulige konkurrencevilkår til ugunst for den private sektor, hvis kommunen 
ikke fik refunderet moms af ydelser købt hos private. 
 
Registreret moms, dvs. moms i forbindelse med momsregistreret virksomhed i kommu-
nen, føres på funktion 8.52.59. De nærmere konteringsregler er beskrevet i afsnit 2.6. 
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5.2.6 OVERSIGTER TIL BUDGETTET 

Summariske overskuelige oversigter over budgetforslaget spiller en vigtig rolle som 
redskaber i den politiske prioriteringsproces forud for budgettets vedtagelse. Oversigter 
udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget tjener desuden som informationsgrund-
lag for de centrale myndigheder. Dels med henblik på opgørelse af den samlede aktivi-
tet i den kommunale sektor og dels med statistikformål for øje. 
 
Kommunerne er i vid udstrækning frit stillet med hensyn til omfanget og formen af det 
materiale, der skal uddeles til kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetbehand-
lingen. 
 
Reglerne stiller alene krav om uddeling af bevillingsoversigt, takstoversigt samt be-
mærkninger (jf. afsnit 5.2.7). Den enkelte kommune kan selv vælge den mest hen-
sigtsmæssige udformning af oversigterne. 
 
Derimod indgår der i budget- og regnskabssystemet en række oversigter til budgettet, 
der skal udarbejdes i overensstemmelse med de fastsatte formkrav og indsendes til 
henholdsvis Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik. 
 
Nedenstående skema sammenfatter reglerne om uddeling og indsendelse af oversigter 
til budgettet. 
 
Afsnit Oversigt Skal uddeles 

Uden formkrav 
Skal indsendes 

med                   uden 
formkrav            formkrav 

5.2.6.a 
5.2.6.b 
5.2.6.c 
5.2.6.d 
5.2.6.e 
5.2.6.f 
5.2.6.g 
 5.2.6.h 
5.2.6.i 
5.2.6.j 
5.2.6.k 

Bevillingsoversigt 
Hovedoversigt til budget 
Sammendrag af budget 
Specifikationer til budgettet 
Investeringsoversigt 
Særlige skatteoplysninger 
Særlige budgetoplysninger 
Budgetteringsforudsætninger 
Takstoversigt 
Takstoplysninger 
Flerårsoversigt 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 

 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
a. Bevillingsoversigt 
Det er både obligatorisk at udarbejde bevillingsoversigt til budgetforslaget og bevil-
lingsoversigt til det vedtagne budget. 
 
Af bevillingsoversigten skal det klart fremgå, hvilke af budgettets poster den enkelte 
bevilling er knyttet til. Der må således hverken være tvivl om: 
 

 Hvilke poster bevillingen omfatter 
 Hvilket beløb bevillingen lyder på, herunder om der er tale om en brutto- eller 

nettobevilling 
 Hvilket udvalg (eller eventuelt hvilken administrativ enhed) bevillingen er givet til. 

 
Også rådighedsbeløbene vedrørende anlægsarbejder skal fremgå af bevillingsoversig-
ten, således at det som minimum fremgår, hvor stort et samlet rådighedsbeløb, der er 
knyttet til hvert enkelt udvalg (om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, se kapitel 6). 
 
Afgrænsningen af budgettet i bevillinger er en central forudsætning for, at budgettet kan 
tjene som grundlag for den daglige administration, den løbende økonomiske styring og 
den efterfølgende kontrol. 
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Der er ikke fastsat bestemte formkrav til opstilling af bevillingsoversigten. Dette hænger 
sammen med, at mindstekravet til bevillingsniveauet fra dette tidspunkt er hævet til ud-
valgsniveau (jf. kapitel 6). Da bevillinger således kan afgives på tværs af den autorise-
rede kontoplan, og da udvalgsstrukturen kan være forskellig fra kommune til kommune, 
vil bevillingsoversigtens udformning være helt afhængig af de lokale forhold. De eneste 
krav er, som nævnt, at hver enkelt bevilling er entydigt defineret i forhold til kontoplanen 
samt ved det udvalg (eller administrativ enhed), bevillingen er givet til. 
Beløb i bevillingsoversigten anføres i hele 1.000 kr. eller derunder. 
 

Der skal udarbejdes bevillingsoversigt i tilknytning til såvel budgetforslaget som det 
vedtagne budget. Bevillingsoversigten skal vise de poster afgrænset i forhold til 
kontoplanen - hvortil kommunalbestyrelsen tager bevillingsmæssig stilling. Bevil-
lingsoversigten skal endvidere omfatte budgettets rådighedsbeløb som minimum 
specificeret på udvalgsniveau. 
 
Et forslag til bevillingsoversigt uddeles til medlemmerne af kommunalbestyrelsen i 
forbindelse med budgetforslagets behandling. 
 
Den endelige bevillingsoversigt indsendes senest den 5. januar elektronisk til 
Økonomi- og Indenrigsministeriet på e-mail: budregn@oim.dk. 

 
b. Hovedoversigt til budget 
Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktivi-
teter og deres finansiering. Hovedoversigten danner bl.a. basis for en første opgørelse i 
Indenrigsministeriet af den kommunale sektors budgetter. Det er baggrunden for, at 
hovedoversigten skal indsendes umiddelbart efter budgetvedtagelsen og inden indsen-
delsen af det øvrige budgetmateriale. 
 
Hovedoversigten til budgettet indeholder følgende afsnit: 
A Driftsvirksomhed, B Anlægsvirksomhed, C Renter, D Finansforskydninger, E Afdrag 
på lån og F Finansiering. Budgettet er i hovedoversigten opdelt på hovedkonti, idet ho-
vedkonto 8 dog er splittet yderligere op, således at forøgelse/forbrug af likvide aktiver, 
afdrag på lån, optagne lån, generelle tilskud og skatter fremgår særskilt. 
 
Forskydninger i likvide aktiver angives her som et nettobeløb og opføres i hovedover-
sigten i udgiftskolonnen i tilfælde af forøgelse og i indtægtskolonnen i tilfælde af for-
brug. 
 

Der skal udarbejdes en hovedoversigt til det vedtagne budget. 
 
Hovedoversigten indsendes ultimo oktober til Økonomi- og Indenrigsministeriet.  

 
Indenrigsministeriet udsender forud for budgetvedtagelsen det nødvendige skemama-
teriale til udarbejdelse og indsendelse af hovedoversigten. 
 
c. Sammendrag af budget 
Sammendrag af budget tjener ligesom hovedoversigten informations- og statistikformål. 
Afsnitsopdelingen er den samme, men detaljeringsgraden er større, og sammendraget 
skal omfatte såvel budgetåret som de tre budgetoverslagsår. 
 
Det skyldes, at sammendraget udover de ovennævnte formål også skal opfylde et plan-
lægningsmæssigt sigte. 
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Specifikationsgraden er ikke den samme overalt i sammendraget. Afhængig af de en-
kelte udgiftsområders karakter og indhold er budgetoplysningerne i sammendraget fast-
lagt ved hovedfunktions- eller funktionsniveau. 
 

Der skal udarbejdes et sammendrag af det vedtagne budget i overensstemmelse 
med det skema, som Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender forud for budget-
vedtagelsen 
 
Sammendrag af budget indsendes medio november til Danmarks Statistik. 

 
Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender forud for budgetvedtagelsen det nødvendi-
ge skemamateriale til udarbejdelse og indsendelse af sammendrag af budget. 
 
d. Specifikationer til budgettet 
Oversigten med specifikationer til budgettet udgør den detaljerede budgetindberetning 
til de centrale myndigheder. 
 

Der skal udarbejdes specifikationer til det vedtagne budget, dvs. en oversigt over 
budgettets poster, hvor specifikationsgraden er den samme som i den autoriserede 
kontoplan. Specifikationsgraden er som hovedregel følgende: 
 
 Hovedkonto 
 Hovedfunktion 
 Funktion 
 Dranst 
 Ejerforhold 
 Gruppering (drift) 
 Hovedart 
 Art (for så vidt angår hovedart 4, 5, 7 og 8) 
 
Specifikationerne til budgettet indrapporteres senest den 15. november til Dan-
marks Statistik. 

 
Beløb i specifikationer til budget anføres i hele 1.000 kr. 
 
Hvor der alene forekommer ejerforhold »Egne«, udelades denne overskrift i specifikati-
onerne. 
 
For så vidt angår grupperinger, specificeres driftsudgifterne alene på autoriserede 
grupperinger. Er disse grupperinger ikke udtømmende, opføres den andel af den sam-
lede udgift, som ikke vedrører de autoriserede grupperinger, under grupperingsnummer 
99: ikke-autoriserede grupperinger. 
 
e. Investeringsoversigt 
 
Indberetningen af generelle budgetoplysninger til de centrale myndigheder omfatter 
endelig en investeringsoversigt for budgetåret og budgetoverslagsårene. 
 
I investeringsoversigten redegøres i skematisk form for de af kommunalbestyrelsen 
afgivne anlægsbevillinger og deres sammenhæng med de på årsbudgettet og i budget-
overslagsårene opførte rådighedsbeløb. 
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De gældende bevillingsregler, der er nærmere omtalt i kapitel 6, rummer mulighed for, 
at kommunalbestyrelsen i et vist omfang kan afgive rammebevillinger omfattende flere 
anlægsarbejder. Ligeledes har kommunalbestyrelsen mulighed for at anvende samlede 
rammer på udvalgsniveau for rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder i budgettet. 
 
Praksis med hensyn til anvendelsen af rammebevillinger og specifikationsgraden af 
rådighedsbeløb i budgettet vil således kunne variere fra kommune til kommune. 
 
Som følge heraf er investeringsoversigten ikke bundet af bestemte formkrav, men må 
tilpasses til de bevillingsmæssige forhold i den enkelte kommune. Der gælder imidlertid 
forskellige regler med hensyn til indholdet af oplysningerne i investeringsoversigten. 
 

I tilknytning til det vedtagne budget skal udarbejdes en oversigt over anlægsarbej-
der, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i budgetåret og/eller et eller flere af de tre 
budgetoverslagsår. 
 
Investeringsoversigten indsendes senest den 5. januar elektronisk til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. 

Investeringsoversigten skal for det enkelte anlægsarbejde eller for den enkelte ramme-
bevilling indeholde oplysninger om: 
 

 Dato for afgivelsen og eventuelt ajourføringen af anlægsbevillingen Det beløb, 
som anlægsbevillingen lyder på 

 Datoer for arbejdets forventede igangsættelse og afslutning 
 Udgifter vedrørende anlægsarbejdet, som forventes afholdt forud for det pågæl-

dende budgetår 
 De rådighedsbeløb, som er afsat i budgetåret og hvert af de tre budget-

overslagsår 
 Udgifter vedrørende anlægsarbejdet, som forventes afholdt efter udløbet af bud-

getoverslagsperioden 
 Det ajourførte udgiftsoverslag. 

 
Beløb i investeringsoversigten anføres i hele 1.000 kr. 
 
f. Særlige skatteoplysninger 
 
Indberetningen af skemaet for særlige skatteoplysninger giver et samlet billede af den 
enkelte kommunes budgetterede skatteindtægter. Skemaet indeholder afsnit for 1) 
Kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter, 2) Udskrivningsprocent og 
kirkeskatteprocent, 3) Selskabsskatter mv. 4) Indkomstskatteoplysninger i øvrigt, 5) 
Efterreguleringer og 6) Ejendomskatteoplysninger. Skatteoplysningerne sendes til Told 
& Skat, hvor de danner grundlag for udbetalingen af kommunernes 12-dels rater. 
 

Skemaet for særlige skatteoplysninger indsendes attesteret til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet ultimo oktober. 

 
Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender forud for budgetvedtagelsen det 
nødvendige skemamateriale til udarbejdelse og indsendelse vedrørende de særlige 
skatteoplysninger. 
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g. Særlige budgetoplysninger 
 
Skemaet for særlige budgetoplysninger indeholder oplysninger, der bl.a. vedrører op-
gørelsen af de kommunale serviceudgifter. 
 

Skemaet for særlige budgetoplysninger indsendes til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet ultimo oktober. 

 
Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender forud for budgetvedtagelsen det nødvendi-
ge skemamateriale til udarbejdelse og indsendelse vedrørende de særlige budgetop-
lysninger. 
 
h. Budgetteringsforudsætninger 
 
Udarbejdelsen af budgettet bygger på en række forudsætninger om pladstal, elevtal, 
pasningsgaranti, tilskud til privat pasning m.m. Disse oplysninger bruges i forbindelse 
med beregninger af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal og 
videregives desuden til Danmarks Statistik, KL, Socialministeriet m.fl. 
 

Der skal udarbejdes en oversigt over en række forudsætninger, der ligger til grund 
for det vedtagne budget. 
 
Budgetteringsforudsætningerne indsendes ultimo oktober til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. 

 
Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender forud for budgetvedtagelsen det nødvendi-
ge skemamateriale til udarbejdelse og indsendelse vedrørende budgetteringsforudsæt-
ninger. 
 
 
i. Takstoversigt 
 
For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder 
over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk 
at udarbejde en takstoversigt både til budgetforslaget og til det vedtagne budget. 
 
Takstoversigten skal som udgangspunkt indeholde en oversigt over de takster, som er 
omfattet af § 41a i styrelsesloven. Det drejer sig om takster for ydelser til borgerne fra 
kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordnin-
ger m.v. samt skolefritidsordninger. Som eksempel på takster, som skal optages på 
takstbilaget, kan nævnes betalingen for daginstitutionspladser og dagpleje, madud-
bringning, tilslutningsafgifter til forsyningsvirksomheder og takster for el, gas, vand og 
varme samt renovation og spildevand. 
 
I takstbilaget vil der endvidere skulle medtages oplysning om størrelsen af andre væ-
sentligere takster. Eksempler på sådanne kan være ekspeditionsgebyrer og afgifter for 
tilladelser, oplysninger og attester. Herudover kan nævnes visse takster på det kulturel-
le område og fritidsområdet såsom halleje, og entreer til svømmehaller o.lign. 
 
Der er ikke opstillet nærmere formkrav til takstoversigten, som derfor vil kunne udarbej-
des efter den enkelte kommunes ønsker og behov. 
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Der skal udarbejdes en takstoversigt til såvel budgetforslaget som til det endeligt 
vedtagne budget. 
 
Et forslag til takstoversigt uddeles til medlemmerne af kommunalbestyrelsen i for-
bindelse med budgetforslagets behandling. 
 
Takstoversigten til det endelige budget indsendes elektronisk til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet senest den 5. januar. 

 
 
j. Takstoplysninger 
 
Kommunens budget bygger på en række forudsætninger om indtægter fra blandt andet 
takster på daginstitutions-, forsynings- og ældreområdet. Disse oplysninger bruges i 
Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal og videregives desuden til 
Danmarks Statistik, Miljøministeriet m.fl. 
 

Der skal udarbejdes en oversigt over en række takster. Takstoplysningerne indsen-
des primo december til Økonomi- og Indenrigsministeriet.. 

 
Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender forud for budgetvedtagelsen det nødvendi-
ge skemamateriale til udarbejdelse og indsendelse vedrørende takstoplysninger. 
 
 
k. Flerårsoversigt 
 
Flerårsoversigten udarbejdes og vedtages sammen med budgettet. Kommunalbesty-
relsens vedtagelse af budgetoverslag er et lovkrav. Yderligere omtale af flerårsoversig-
ten findes under 5.2.3.   
 
5.2.7 BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET 

Det kommunale budget består ud over den talmæssige opstilling af totalbudgettet og 
den tilknyttede oversigt over de afgivne bevillinger af bemærkninger til budgettet. 
 
I bemærkningerne til budgettet redegøres nærmere for budgettets forudsætninger og 
indhold. Bemærkningerne til budgettet har endvidere en bevillingsmæssig funktion. Der 
kan således i bemærkningerne være fastsat forbehold og betingelser for udnyttelsen af 
en bevilling. Disse bemærkninger er bindende for den enkelte bevillingshaver på sam-
me måde som beløbene i bevillingsoversigten er der kun fastsat få udtrykkelige be-
stemmelser med hensyn til udformningen og indholdet af bemærkningerne til budgettet. 
Det er dog et krav, at det af bemærkningerne tydeligt fremgår, om disse har et bevil-
lingsmæssigt sigte, jf. ovenfor, eller om de er af mere generel informativ karakter. 
 
Herudover er det et krav, at bemærkningerne til budgettet indeholder en redegørelse 
for, hvordan budgettet er påvirket af indgåelsen af leasingarrangementer, herunder sa-
le-and-lease-back arrangementer. Redegørelsen bør omfatte påvirkningen af såvel ud-
gifter og indtægter i budgettet som af gældsforhold og økonomiske forpligtelser i øvrigt. 
 
Det kan være hensigtsmæssigt at opdele bemærkningerne til budgettet i en generel og 
en speciel del. 
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I en sådan opdeling vil de generelle bemærkninger oftest i første række tjene en infor-
mationsopgave. Informationen kan være rettet mod såvel de politiske beslutningstagere 
og den kommunale administration som borgerne. Disse generelle, oplysende budget-
bemærkninger kan f.eks. indeholde en redegørelse for generelle budgetforudsætninger 
såsom pris- og lønskøn, skøn over den fremtidige befolkningssammensætning og skøn 
over beskatningsgrundlaget. I forlængelse heraf kan endvidere redegøres for kommu-
nalbestyrelsens målsætninger for udviklingen i kommunens samlede økonomi, herun-
der beskatningen. I tilknytning hertil kan peges på en redegørelse for omfanget og ud-
viklingen i kommunens gæld og mellemværende med forsyningsvirksomheder i bud-
getåret samt størrelsen af kommunens likviditet primo og ultimo budgetåret – og for 
kommunens målsætninger m.h.t. udviklingen i gæld og likviditet på kortere og længere 
sigt. Der henvises i den forbindelse til henstillingen om udarbejdelsen af en finansiel 
strategi i aftalen om kommunernes økonomi og service 1999-2002 og den nærmere 
omtale heraf i rapporten ”Den Kommunale Låntagning”, Indenrigsministeriet, april 1998. 
Der kan herudover knyttes generelle bemærkninger til de enkelte udvalgsområder eller 
hovedkonti. Der kan f.eks. gøres rede for baggrunden for omprioriteringer i forhold til 
sidste års budget eller gives beskrivelser af igangværende eller planlagte anlægsarbej-
der eller omstillingsprojekter. Herudover kan bemærkningerne indeholde en omtale af 
kommunalbestyrelsens overordnede målsætninger for udviklingen på de enkelte ser-
viceområder. 
 
De specielle bemærkninger vil derimod indeholde den mere dybtgående redegørelse 
for budgettets forudsætninger og indhold med detailbemærkninger til de enkelte hoved-
funktioner og funktioner m.v. 
 

Der skal udarbejdes bemærkninger til såvel budgetforslaget som det endelige bud-
get. 
 
Bemærkningerne til budgetforslaget uddeles til kommunalbestyrelsen i forbindelse 
med behandlingen af budgetforslaget. 
 
Bemærkningerne til det vedtagne budget indsendes senest den 5. januar elektro-
nisk til Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

 
Det skal i øvrigt bemærkes, at også kommunens kasse- og regnskabsregulativ eller 
andre interne forskrifter vil kunne indeholde bestemmelser, der på linie med de årlige 
bemærkninger til budgettet fastsætter betingelser i forbindelse med bevillingernes an-
vendelse. 
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7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION 
 
Indhold   Side 
 
7.0 Bogføring  7.0 - 1 
7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 7.1 - 1 
 7.1.1 Indledning 7.1 - 1 
 7.1.2 Proceduren ved regnskabsaflæggelsen 7.1 - 1 
 7.1.3 Åbningsbalance opgjort pr. 1. januar 2004 7.1 - 2 
7.2  Formkrav til årsregnskabet 7.2 - 1 
 7.2.1 Generelle krav til årsregnskabets form og indhold 7.2 - 1 
 7.2.2 Årsregnskabet 7.2 - 1 
  7.2.2.1 Indholdet af årsregnskabet 7.2 - 1 
    a. Regnskabsopgørelse 7.2 - 2 
    b. Finansieringsoversigt 7.2 - 2 
    c. Oversigt over uforbrugte driftsbevillinger 7.2 - 2 
    d. Regnskabsoversigt 7.2 - 3 
    e. Bemærkninger til regnskabet 7.2-  3 
    f. Anlægsregnskaber 7.2 - 4 
    g. Anvendt regnskabspraksis 7.2 - 4 
    h. Balance 7.2 - 5 
    i  Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelser  7.2 - 5 
    j. Personaleoversigt 7.2 - 6 
    k. Udførelse af opgaver for andre myndigheder 7.2 - 7 
     
  7.2.2.2 Indsendelse af oplysninger til de centrale myndigheder i  
     tilknytning til årsregnskabet 7.2 - 9 
    a.  Specifikationer til regnskabet 7.2 - 9 
    b.  Særlige regnskabsoplysninger 7.2 - 10 
7.3 Likviditetsoversigter opgjort efter kassekreditreglen 7.3 - 1 
7.4 Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område 7.4 - 1 
7.5 Revision  7.5 - 1 
7.6 Oversigt over tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelse m.v. 7.6 - 1 
7.7 Procedure- og formkrav til halvårsregnskabet 7.7 - 1 
 7.7.1 Indledning 7.7 - 1 
 7.7.2 Proceduren ved aflæggelsen af halvårsregnskabet 7.7 - 1 
 7.7.3 Indholdet af halvårsregnskabet 7.7 - 1 
  7.7.3.1.  Regnskabsopgørelse 7.7 - 1 
  7.7.3.2. Regnskabsoversigt 7.7 - 2 
 7.7.4  Indberetning af regnskabsoplysninger og indsendelse af 

regnskabsmateriale til de centrale myndigheder i tilknytning til 
halvårsregnskabet 7.7 - 2 

 7.7.5 Bogføring i forbindelse med udarbejdelsen af halvårsregnskabet  
   opgjort pr. 30. juni 7.7 - 3 
7.8  Oversigt over tidsfrister i forbindelse med halvårsregnskabet og over- 
 sigter vedrørende likviditeten opgjort efter kassekreditreglen og over- 
 sigter vedrørende det specialiserede sociale område 7.8 - 1 
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7.2 Formkrav til årsregnskabet 

 
7.2.1 Generelle krav til årsregnskabets form og indhold 

Det er i den kommunale styrelseslovs § 45 fastsat, at kommunens årsregnskab skal 
være ledsaget af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser. 
Endvidere skal regnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig 
vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. 
 
Styrelseslovens § 46 bemyndiger herudover økonomi- og indenrigsministeren til at 
fastsætte de nærmere regler om formen af kommunernes regnskab. 
 
Disse regler kommer til udtryk dels i den autoriserede kontoplan, som fastlægger regn-
skabets indholdsmæssige opdeling, dels i nedenstående regler om udarbejdelse af 
oversigter og bemærkninger til regnskabet. 
 
7.2.2 Årsregnskabet 

7.2.2.1 Indholdet af årsregnskabet 
Årsregnskabet indeholder en række oversigter og redegørelser. De regnskabsmæssige 
oversigter og redegørelser tjener som grundlag for bl.a.: 
 

 vurderingen af regnskabet set i forhold til budgettet  
 opgørelse af beholdninger (balancen) 
 vurdering af kommunens økonomiske situation 

 
Kommunens samlede årsregnskab indeholder følgende oversigter og redegørelser, der 
skal forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer: 
 
Afsnit Oversigt/redegørelse 
 Udgiftsregnskab 
7.2.2.1.a Regnskabsopgørelse 
7.2.2.1.b Finansieringsoversigt 
7.2.2.1.c Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger 
7.2.2.1.d Regnskabsoversigt 
7.2.2.1.e Bemærkninger til regnskabet  
7.2.2.1.f Anlægsregnskaber 
  
  
7.2.2.1.g Anvendt regnskabspraksis 
7.2.2.1.h Balance 
  
7.2.2.1.i Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser 
  
 Øvrige oversigter og redegørelser 
7.2.2.1.j Personaleoversigt 
7.2.2.1.k Udførelse af opgaver for andre myndigheder 
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henvises til Indenrigsministeriets vejledning om kommuners og amtskommu-
ners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder for en nærmere 
gennemgang af de forskellige omkostningselementer, som skal medtages, her-
under for hvorledes disse kan opgøres. Endvidere henvises til vejledning om 
omkostningskalkulation i kapitel 9. 
 
Den regnskabsmæssige redegørelse bør ligeledes indeholde oplysninger om opgavens 
karakter, hvem den er udført for og andre forhold af generel interesse. 
 
Der skal laves en redegørelse for hver enkelt opgave. Redegørelsen skal også omfatte 
eventuelle supplerende opgaver, som ikke var omfattet af den oprindelige opgave. 
 
Ud over de nævnte regler om indholdet af den regnskabsmæssige redegørelse er der 
ikke fastsat særlige formkrav til denne. 
 
 
7.2.2.2 Indsendelse af oplysninger til de centrale myndigheder i tilknytning til 
årsregnskabet 
 
Årsregnskabet skal indsendes elektronisk til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest 
den 1. juni, jf. afsnit 7.2.2.1. Herudover skal der særskilt i tilknytning til årsregnskabet 
med formkrav indsendes visse oversigter og oplysninger til de centrale myndigheder til 
brug for opgørelser over den samlede kommunale aktivitet samt statistikformål i øvrigt. 
 
Afsnit Oversigt/redegørelse 

7.2.2.2.a 
7.2.2.2.b 

Specifikationer til regnskabet 
Særlige regnskabsoplysninger 

 
a. Specifikationer til regnskab 
Specifikationerne til regnskabet udgør den detaljerede indberetning af regnskabstal til 
de centrale myndigheder.  
 
Indberetningen modsvarer indberetningen af specifikationer til budgettet. Dog er der på 
enkelte punkter tale om en større specifikationsgrad for regnskabets vedkommende, 
idet dele af kontoplanen er autoriseret i regnskabet, men ikke i budgettet. Dette gælder 
artsspecifikationen, hvor budgettet alene er autoriseret på arterne 4.0, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 
4.9, art 5.1, 5.2, 5.9, art 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 og 8.6. Endvidere er specifikationen 
på anlægsgrupperinger som hovedregel kun autoriseret for regnskabet, jf. omtalen af 
de generelle konteringsregler i kapitel 2.  
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Der skal udarbejdes specifikationer til regnskabet, dvs. en oversigt over de endelige 
regnskabsposter, hvor specifikationsgraden svarer til den autoriserede kontoplan. 
Specifikationsgraden er følgende: 
 
 Hovedkonto 
 Hovedfunktion 
 Funktion 
 Dranst 
 Ejerforhold 
 
Omkostningssted (hvor dette er autoriseret i regnskabet) 
 Gruppering (både drift og anlæg) 
 Art 
 
Specifikationerne til regnskabet skal indrapporteres senest den 1. april til Danmarks 
Statistik. 

 
Det skal bemærkes, at institutionsnavnet for de institutioner der er omfattet af den ob-
ligatoriske registrering på omkostningssted skal oplyses i forbindelse med afsendelse 
af regnskabsspecifikationer til Danmarks Statistik.  
 
Beløb i specifikationer til regnskabet anføres i hele kr. 
 
 
b. Særlige regnskabsoplysninger  
 

Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender forud for den posteringsmæssige regn-
skabsafslutning pr. 1. april det nødvendige skemamateriale til udarbejdelse og ind-
sendelse af de særlige regnskabsoplysninger. Skemaet indsendes medio april til 
Økonomi- og Indenrigsministeriet.  

Skemaet for særlige regnskabsoplysninger indeholder regnskabsoplysninger af varie-
rende karakter, f.eks. særlige personaleoplysninger og oplysninger om deponerede be-
løb. 
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9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 
 
9.3.1 Indledning 
 
Denne vejledning har til hensigt – i tilknytning til de autoriserede regler for udarbejdel-
sen af kommunale budgetter og regnskaber – at tilvejebringe et generelt grundlag for 
kommunernes udarbejdelse af omkostningskalkulationer. Vejledningen er således ud-
arbejdet med henblik på at bidrage med praktiske anvisninger til udarbejdelsen af om-
kostningskalkulationer, herunder i forbindelse med opgørelsen af omkostninger, jf. bl.a. 
lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommu-
ners og regioners deltagelse i selskaber, bekendtgørelse om kommuners og regioners 
beregning og afgivelse af kontrolbud, bekendtgørelse om omkostningsbestemte takster 
for kommunale tilbud samt i visse situationer reglerne om frit valg af personlig og prak-
tisk hjælp m.v. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er tale om en generel vej-
ledning, der knytter sig til beregningen af omkostninger. For særlige krav om regn-
skabsmæssige redegørelser, efterkalkulationer m.v. i forbindelse med lovpligtige om-
kostningskalkulationer henvises til den specifikke lovgivning herom. 
 
De autoriserede regler i budget- og regnskabssystemet udgør et væsentligt grundlag for 
udarbejdelsen af omkostningskalkulationer – f.eks. vil grundlæggende omkostninger 
som udgifter til lønninger, varekøb m.v. typisk indgå i omkostningskalkulationen. Der 
kan endvidere ud fra anlægskartoteket opgøres afskrivninger på bygninger, maskiner 
m.v. jf. kapitel 8 om indregning og måling af materielle og immaterielle aktiver. De auto-
riserede regler i budget- og regnskabssystemet giver imidlertid ikke i sig selv tilstrække-
lige oplysninger til brug for beregning af konkrete omkostninger og takster/priser for 
specifikke kommunale ydelser. Der vil således i tilknytning til det autoriserede budget- 
og regnskabssystem være behov for en række yderligere elementer til brug for udar-
bejdelsen af omkostningskalkulationer. 
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Det skyldes for det første, at kontoplanen ikke nødvendigvis er opdelt entydigt på de 
områder, hvor udarbejdelsen af omkostningskalkulationer kan vise sig nødvendige. Det 
må således forventes, at der i en række tilfælde ønskes udarbejdet omkostningskalku-
lationer alene for en andel af en aktivitet, der er afgrænset til én samlet funkti-
on/gruppering i kontoplanen – f.eks. ved opgørelsen af omkostningerne ved specifikke 
aktiviteter i integrerede institutioner. Modsat kan der ligeledes forventes at opstå situati-
oner, hvor der ønskes opgjort omkostningerne ved en aktivitet, hvortil der kan henføres 
omkostninger fra flere forskellige funktioner/grupperinger – f.eks. ved indregning af 
omkostninger vedrørende diverse hjælpe-/servicefunktioner. 
 
For det andet skyldes det, at udgifterne til samtlige de ressourcer, der indgår i produkti-
onen, ikke nødvendigvis vil fremgå af det autoriserede budget/regnskab. Dette gælder 
eksempelvis omkostninger til forrentning af bunden kapital knyttet til produktionen af de 
kommunale aktiviteter. 
 
Det skal bemærkes, at denne vejledning bygger på princippet om opgørelse af de lang-
sigtede gennemsnitsomkostninger. På den baggrund tages der hensyn til, at der i kal-
kulationen skal indgå samtlige omkostninger, herunder til såvel variable som faste om-
kostninger forbundet med produktionen af de kommunale ydelser. Vejledningen kan 
derfor ikke umiddelbart danne grundlag for opgørelsen af marginalomkostningerne ved 
en given aktivitet (dvs. hvad det koster at producere en yderligere enhed af den pågæl-
dende ydelse). Det skal dog bemærkes, at der i vejledningen er beskrevet muligheden 
for opgørelsen af følgeomkostninger forbundet ved eksempelvis anvendelsen af ekster-
ne leverandører – følgeomkostninger tager højde for, at ikke nødvendigvis alle omkost-
ninger forbundet med en given aktivitet umiddelbart falder bort ved overgang til anven-
delsen af eksterne leverandører. For så vidt angår opgørelsen af omkostninger, kan det 
endvidere bemærkes, at det i Finansministeriets Økonomi-Administrative Vejledning 
vedrørende prisfastsættelse og omkostningskalkulation for staten ligeledes henvises til 
princippet om opgørelse af de langsigtede gennemsnitsomkostninger. 
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9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af 
årsregnskab 

 
Indledning 
Af kapitel 7.2 fremgår det, at kommunens årsregnskab indeholder en række oversigter 
og redegørelser, der bl.a. skal kunne danne grundlag for at vurdere regnskabet i for-
hold til budgettet og kommunens generelle økonomiske situation. 
 
Følgende oversigter og redegørelser skal som minimum være indeholdt i kommunens 
årsregnskab: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I denne vejledning gives der forslag til, hvordan kommunens årsregnskab kan 
præsenteres, herunder særligt hvordan de obligatoriske oversigter kan udarbejdes.  
 
En hensigtsmæssig struktur i årsregnskabet kan være den viste rækkefølge i 
oversigten. Først gives der i generelle bemærkninger en overordnet præsentation af 
kommunens udgiftsbaserede regnskab, bl.a. skal der redegøres for de væsentligste 
afvigelser mellem det faktiske og forudsatte forløb for bl.a. årets resultat og de likvide 
aktiver.  
 
Herefter kan der redegøres for de specielle bemærkninger, der bl.a. omfatter en mere 
detaljeret gennemgang af de konstaterede afvigelser mellem regnskabs- og 
bevillingsbeløb. 

1. Udgiftsregnskab 
a. Regnskabsopgørelse 
b. Finansieringsoversigt 
c. Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger 
d. Regnskabsoversigt 
e. Bemærkninger til regnskabet 
f. Anlægsregnskaber 

 
2. Balance m.v. 

g. Anvendt regnskabspraksis 
h. Balance 
i. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser 

 
3. Øvrige oversigter og redegørelser 

j. Personaleoversigt 
k. Udførelse af opgaver for andre myndigheder 
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i.Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser 
Der henvises til kap 7.2.2.1.j. Fortegnelsen kan optages som en supplerende note til 
balancen. 
 
3. Øvrige oversigter og redegørelser 
Der henvises til kapitel 7.2.2.1.j-k. 
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