
 
 
 
 
Orientering om 24. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og 
regnskabssystem for kommuner”  
 
Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- 
og regnskabssystem for kommuner”: 
 
A. Bekendtgørelse: 

§ 5, stk. 1, i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæ-
sen, revision m.v. samt afsnit 7.5 i budget- og regnskabssystemet er opda-
teret i forhold til seneste bestemmelser gældende for den kommunale re-
vision, jf. § 1, nr. 3, i lov nr. 510 af 6. juni 2007 om bl.a. øgede krav til den 
kommunale og regionale revisions sagkundskab og uafhængighed. De 
øgede krav er trådt i kraft med virkning fra 1. januar 2012. 

 
Kapitel 3 og 4 

 
Hovedkonto 0 

1. Funktion 0.25.18, driftsgrp. 005 ændres til anlægsgrp. 005 
2. Præcisering af lovhjemmel vedr. funktion 0.52.89, grp. 001 
3. Oprettelse af ny funktion 0.55.92 Skorstensfejerarbejde 

 
Hovedkonto 5 

4. Præcisering vedr. kontering af udgifter efter § 44 i lov om social ser-
vice. 

5. Ændret henvisning til reglerne om personbogføring 
6. Oprettelse af ny gruppering 019 på funktion 5.22.07 
7. Kurser for plejefamilier på funktion 5.28.20 
8. Nedlæggelse af gruppering 010 på funktion 5.57.71 
9. Afskaffelse af uddannelsesydelse på funktion 5.57.78 
10. Nedlæggelse af gruppering 101 på funktion 5.58.81 
11. Afskaffelse af flyttehjælp på funktion 5.68.90 
12. Præcisering af registrering af statsligt tilskud på 5.68.90   
13. Ændringer vedrørende befordringsgodtgørelse 

 
Hovedkonto 8 

14. Skattefri kontant udbetaling af fleksydelsesbidrag på funktion 8.51.52 
 
Hovedkonto 9 

15. Præcisering vedr. funktion 9.55.79 
 

16. Øvrige ændringer 
  
Ad 1 Funktion 0.25.18, driftsgrp. 005 ændres anlægsgrp. 005 
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Funktion 0.25.18, grp.005 Tab på garantier vedr. realkreditlån ændres til en 
anlægsgruppering, da der er tale om garantistillelse for opgaver, der kan side-
stilles med anlæg.  
 
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013. 
 
Ad 2 Præcisering af lovhjemmel vedr. funktion 0.52.89, grp. 001 
Med orienteringsskrivelse af 10. januar 2012 blev der oprettet en ny grp. 001 
på funktion 0.52.89 til Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. I teksten i 
orienteringsskrivelsen blev der henvist til historisk lovgivning. Den korrekte 
henvisning er følgende: 
 
”I medfør af § 12 og § 13 i lov om vandforsyning skal kommunerne oprette og 
lede et koordinationsforum for bl.a. vandforsyningerne i kommunen og udar-
bejde indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Udgifterne til disse opgaver 
finansieres af en afgift, som opkræves af Skatteministeriet og via Miljøministe-
riet overføres til kommunerne efter det udvidede totalrammeprincip. For at gø-
re det muligt at fastslå, om der er tale om fuld omkostningsdækning, skal 
kommunerne udarbejde en opgørelse af udgifterne til indsatsplanlægning 
mv. med en revisorerklæring. På den baggrund er det fundet nødvendigt at 
synliggøre kommunernes udgifter til indsatsplanlægning i det kommunale 
regnskab, og der er oprettet gruppering 001 på funktion 0.52.89 til registrering 
af kommunens udgifter til kommunens arbejde med koordinationsforum og 
indsatsplaner.” 
 
Præciseringen giver ikke anledning til ændringer i budget- og regnskabssy-
stemet. 
 
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012. 
 
Ad 3 Oprettelse af ny funktion 0.55.92 skorstensfejerarbejde 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter forbundet med det lovplig-
tige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med 
indsatsen, jf. bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og 
ildsteder.  
 
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013. 
 
Ad 4 Præcisering vedr. kontering af udgifter efter § 44 i lov om social 
service. 
Det præciseres, at udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedli-
geholdelsestræning, der ydes til børn og unge efter §§ 83, 84 og 86, stk. 2, i 
medfør af § 44 i lov om social service, skal konteres på funktion 5.28.21 Fore-
byggende foranstaltninger for børn og unge. Udgifterne skal konteres således 
på funktion 5.28.21: 
 

• §83 Personlig og praktisk hjælp – grp. 002 
• §84 Stk 1. Aflastning – grp. 005 
• §86 Stk 2. Vedligeholdelsestræning – grp. 010 
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Som følge af præciseringen justeres teksten i konteringsreglerne på funktion 
5.32.33 i overensstemmelse hermed. 
 
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012. 
 
Ad 5 Ændret henvisning til personbogføring 
Der foretages en præcisering af reglerne om personbogføring, jf. bekendtgø-
relse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på 
Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressort-
områder. 
 
Der indsættes en generel henvisning til reglerne om personbogføring i kapitel 
5 i kontoplanen. De steder, hvor der tidligere har været henvist til reglerne slet-
tes. Baggrunden herfor er, at henvisningerne på de enkelte konti ikke er fuld-
stændige, og at det ikke er hensigtsmæssigt at foretage en komplet oplistning 
af områder, hvor der skal foretages personbogføring, idet en sådan oplistning 
hurtigt vil være forældet. 
 
Der er således ikke nogen ændring af reglerne for, hvornår der skal person-
bogføres. Der er udelukkende tale om en præcisering af gældende regler. 
 
Reglerne for personbogføring omfatter ydelser, herunder serviceydelser, og 
tilskud til en person eller familie efter de love, der er omfattet af bekendtgørel-
se nr. 1405 af 28. december 2011. Ydelser og tilskud omfattet af bekendtgø-
relsens § 51 er dog undtaget disse regler. 
 
Med personbogføring forstås, at der i tilknytning til en udgift enten i økonomi-
systemet, i fagsystemer eller dokumenteret på anden måde fremgår følgende 
oplysninger: 

o Registrering af personens CPR-nummer 
o Registrering af ydelses- og tilskudsart (kontonummer eller re-

gistrering af anden angivelse af den tilkendte ydelse eller til-
skud) 

o Registrering af beløb 
o Registrering af dato for udbetaling af ydelser og tilskud 

 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012. 
 
Ad 6 Oprettelse af ny gruppering 019 på funktion 5.22.07 
På funktion 5.22.07 oprettes en ny gruppering 019 til registrering af indtægter 
fra den centrale refusionsordning, der vedrører refusion vedrørende funktion 
5.32.37 Plejevederlag m.v.  
 
Der er ikke tale om en ny refusionsordning, idet der har været udbetalt refusi-
on på området siden 2008.  
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012. 
 
Ad 7 Kurser for plejefamilier på funktion 5.28.20 
I medfør af Servicelovens § 142 skal kommunen gennemføre kurser forinden 
godkendelsen af en plejefamilie samt løbende efteruddannelse. Det præcise-
res på funktion 5.28.20, at udgifterne til disse kurser skal registreres på de re-
spektive grupperinger på funktionen.  
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Samtidig præciseres det, at udgifter til supervision til plejefamilier også skal 
registreres på de relevante grupperinger på funktionen. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012. 
 
Ad 8 Nedlæggelse af gruppering 010 på funktion 5.57.71 
Med orienteringsskrivelse af 10. januar 2012, pkt. 12, blev det præciseret, at 
gruppering 006 på funktion 5.57.71 i regnskab 2011 vil omfatte udgifter til sy-
gedagpenge med 30 pct. refusion både i aktive og passive perioder.  
 
Det blev forventet, at problemerne omkring opdelingen i økonomisystemerne 
kunne løses af it-leverandørerne i 2012. Det har efterfølgende vist sig, at det 
ikke vil være muligt at udvikle den nødvendige it-understøtning til en opdeling i 
aktive og passive perioder med 30 pct. refusion i løbet af 2012. 
 
På denne baggrund nedlægges gruppering 010 på funktion 5.57.71 Sygedag-
penge med 30 pct. refusion til personer i aktivering. Alle udgifter til sygedag-
penge med 30 pct. refusion skal herefter fortsat registreres på gruppering 006. 
 
Som konsekvens heraf slettes henvisningen til gruppering. 010 på dranst 2, 
gruppering 009. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012. 
 
Ad 9 Afskaffelse af uddannelsesydelse på funktion 5.57.78 
Uddannelsesydelse afskaffes i medfør af lov nr. 152 af 28. februar 2012 om 
ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension samt lov om retssikker-
hed og administration på det sociale område (Forenkling af reglerne om opta-
gelse og overflytning samt afskaffelse af kombinationsforsikring og uddannel-
sesydelse mv.). 
 
Funktion 5.57.78, grp. 009, Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt 
uddannelse, anvendes herefter alene til efterreguleringer vedrørende regn-
skaberne 2012, 2013 og 2014. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013. 
 
Ad 10 Nedlæggelse af gruppering 101 på funktion 5.58.81 
På funktion 5.58.81, gruppering 101 registreres udgifter forbundet med ord-
ning, hvor der fra marts 2007 kunne oprettes løntilskudspladser i 3 år af en va-
righed på 12 mdr. Ordningen er ophørt ultimo februar 2011 og grupperingen 
nedlægges derfor.  
 
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013. 
 
Ad 11 Afskaffelse af flyttehjælp på funktion 5.68.90 
Med vedtagelse af lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om ar-
bejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension samt lov om retssikkerhed og administration 
på det sociale område (Forenkling af reglerne om optagelse og overflytning 
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samt afskaffelse af kombinationsforsikring og uddannelsesydelse mv.) afskaf-
fes den særlige flyttehjælp efter § 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Som følge heraf slettes flyttehjælp i konteringsreglerne vedrørende grupperin-
gerne 002, 004 006, 008 og 009 på funktion 5.68.90, Driftsudgifter til den akti-
ve beskæftigelsesindsats.  
 
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013. 
 
Ad 12 Præcisering af registrering af statslig tilskud på 5.68.90   
Funktion 5.68.90, dranst 2, gruppering 002 tilskud vedrørende produktionssko-
ler flyttes til dranst 1 og får nyt nr. 091. Ændringen skyldes, at der her registre-
res statslige tilskud, som ikke er en refusion. Samtidig foretages en præcise-
ring af anvendelsen af grupperingen. Grupperingen anvendes i tilfælde, hvor 
der i udgifter til produktionsskoler på gruppering 5.68.90, grp.004 indgår tilskud 
af forskellig art fx fra statslige puljer i udgiften til skoleopholdet. 
 
 
Ad 13 Ændringer vedrørende befordringsgodtgørelse  
Folketinget vedtog den 28. februar 2012 Lov nr. 153 af om ændring af lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love.(Forenkling af be-
skæftigelsesindsatsen m.v.). 
 
Loven indebærer, at befordringsgodtgørelsen harmoniseres og forenkles, så 
dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpenge-
modtagere, personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i tilbud efter 
lovens § 10-12, samt personer, der deltager i selvvalgt uddannelse skal have 
ret til befordringsgodtgørelse. 
 
Konteringsreglerne på funktion 5.68.91. gruppering 006 udbygges derfor med 
udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4 i Lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats.  
 
Som konsekvens heraf præciseres konteringsreglerne på funktion 5.57.78, 
grp. 005. 
 
Endvidere udbygges konteringsreglerne på gruppering 5.68.98, grp. 011 med 
udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2013. 
 
Ad 14 Skattefri kontant udbetaling af fleksydelsesbidrag på funktion 
8.51.52 
Som følge af Lov nr. 1367 af 28. december 2011 om ændring af lov om fleksy-
delse (Forhøjelse af fleksydelsesalder, forkortelse af fleksydelsesperiode og 
tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag mv.) kan personer anmode om at udtræ-
de af fleksydelsesordningen på gunstigere vilkår, end det hidtil har været mu-
ligt. 
 
De gunstigere vilkår henfører til, at fleksydelsesbidrag, som er indbetalt for pe-
rioder fra og med 2001 til og med 15. maj 2011, udbetales skattefrit kontant. 
Fleksydelsesbidrag, som er indbetalt for perioder efter den 15. maj 2011 og 
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indtil udtræden af fleksydelsesordningen, pålægges en afgift på 30 pct. An-
modningen om udbetaling af fleksydelsesbidrag på ovenstående vilkår kan ske 
i perioden fra og med 2. april 2012 til og med 1. oktober 2012. 
 
Kommunernes udgifter til skattefri kontant tilbagebetaling af fleksydelses-
bidrag, der vedrører perioden før 16. maj 2011, registreres på funktion 
8.51.52, gruppering 113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensions-
ordning (ikke skattepligtig).  
 
Udgifter til fleksydelsesbidrag, der vedrører perioden fra og med 16. maj 2011 
og indtil udtræden af fleksydelsesordningen, registreres på funktion 8.51.52, 
gruppering 112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling 
(skattepligtig).  
 
Ordningen vil udelukkende have virkning for regnskaberne 2012 og 2013. 
  
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2012. 
 
Ad 15 Præcisering vedr. funktion 9.55.79 
Det følger af reglerne i budget- og regnskabssystemet, at forpligtelsen overfor 
leasinggiver ved indgåelse af leasingaftaler skal indregnes i balancen som en 
leasingforpligtelse på samme måde, som et almindeligt lån skal indregnes som 
en gældsforpligtelse. 
 
Det følger endvidere, at størrelsen af gældsforpligtelsen svarer på indgåelses-
tidspunktet til værdien af det indregnede aktiv. Aktiv og leasingforpligtelsen er 
derfor lige store på indgåelsestidspunktet. 
 
Der præciseres, at det kun gælder i det tilfælde, hvor det leasede aktivs værdi 
overstiger bagatelgrænsen for indregning af aktiver i balancen. For leasede 
aktiver under bagatelgrænsen er det alene leasingforpligtelsen, der optages i 
balancen.  
 
 
Ad 16 Øvrige Ændringer 
 
a) I orienteringsskrivelse af 10. januar 2012 fremgik det under punkt 11, at 

funktion 5.46.61 skifter navn til 5.46.41 Kontanthjælp til udlændinge omfat-
tet af integrationsprogrammet. Det er dog kun funktionens navn, der æn-
dres ikke nr. Funktionen hedder således: 5.46.61 Kontanthjælp til udlæn-
dinge omfattet af integrationsprogrammet. Det er angivet korrekt i budget- 
og regnskabssystemet.   
 

b) Vedrørende tidsfrister i forbindelse med halvårsregnskabet og oversigter 
vedrørende likviditeten opgjort efter kassekreditreglen og oversigter vedrø-
rende det specialiserede sociale område præciseres det i afsnit 7.8, at fri-
sterne udskydes til den følgende mandag, hvis de nævnte frister falder på 
en lørdag eller søndag. 
 

c) Punkt 5 i orienteringsskrivelsen af 10. januar 2012 beskriver konterings-
reglerne vedr. ridefysioterapi. Ved en fejl er teksten i afsnit 4.4, side 2 ikke 
i overensstemmelse hermed. Dette rettes. 
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d) På funktion 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge rettes en enkelt 

lovhenvisning til udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-
årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. 
 

e) I konteringsreglerne til funktionerne 8.55.64-8.65.71 præciseres det, at 
evt. kurstab ligesom kursgevinster ved omlægning og indfrielse af lån skal 
registreres på funktion 7.58.78. 
 

f) På funktion 8.55.76 præciseres det, at det udelukkende er valutakurstab 
eller – gevinster ved omlægning af lån med udenlandsk kreditor, der kan 
give anledning til statusop- eller nedskrivninger på funktion 9.55.76.  
 

g) I afsnit 2.5 under beskrivelsen af hovedart 1 rettes henvisningen til udgifter 
til løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger til funk-
tion 5.58.81. 
 

h) I orienteringsskrivelsen af 10. januar 2012 fremgår under punkt 20D, at art 
7.6 skal anvendes til registrering af statens resultattilskud for repatriering. 
Dette rettes. Art 8.6 skal anvendes til dette tilskud. 
 

i) På funktion 8.42.44 Parkeringsfond rettes henvisning til hovedkonto 2 til 
2.22.01. 
 

j) I afsnit 7.4 oversigt vedrørende det specialiserede socialområde tilpasses 
afgrænsningen af funktioner og grupperinger i overensstemmelse med 
funktion 5.32.33 gruppering 003 og 004, jf. ændring i orienteringsskrivelse 
22 af 30. juni 2011.  
 

k) Der er foretaget konsekvensrettelser i medfør af at ministeriets e-mail 
adresse til indberetning af budget- og regnskabsoplysninger ændret til: 
budregn@oim.dk 
 

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner: 
Afsnit Side Punkt 
2.5 7 16g) 
3.0  1-2 1 
3.0 3 3 
3.5.1 1 6 
3.5.7 1 8 
3.5.7 4 13 
3.5.9 1 13 
3.5.9 1 12 
4.0 5 og 8 1 
4.0 12 3 
4.4 2 16c) 
4.5.0 1 5 
4.5.1 1 6 
4.5.2 1 7 
4.5.2 3-4 4 
4.5.2 5 16d) 
4.5.3 6 4 
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4.5.5 6 16h) 
4.5.7 1-2 og 4 8 
4.5.7 7, 13, 15 5 
4.5.7 23 13 
4.5.7 24 9 
4.5.8 1 og 5 5 
4.5.8 11 10 
4.5.9 5 12 
4.5.9 1-5 11 
4.5.9 8 13 
4.5.9 18 13 
4.8 10 16i) 
4.8 13 14 
4.8 17 16e) 
4.8 18 16f) 
4.9 12 15 
5.2 5 16k) 
5.3 1 16k) 
7.2 2 16k) 
7.4 1-2 16j) 
7.5 1 A 
7.6 1 16k) 
7.7 2 16k) 
7.8 1 16b) 
7.8 1 16k) 
 
Spørgsmål til Budget- og regnskabssystem for kommuner kan rettes til Su-
sanne 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 
og 

Christian Bo Christiansen 
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Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 
 
 
I visse tilfælde kan det være vanskeligt at sondre mellem lønninger og tjenesteydelser. 
Det vil her være afgørende, om den pågældende person er kommunalt ansat. Udbeta-
linger til personer, der ikke er ansat i kommunen, registreres ikke som lønninger, men 
under hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. 
 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer betragtes i denne forbindelse som kommunalt ansat-
te. Skattepligtige mødediæter, vederlag og honorarer til kommunal-
bestyrelsesmedlemmer registreres på hovedart 1 Lønninger, mens ikke-skattepligtige 
diæter og lignende til disse personer registreres på hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. 
 
Pensionsforsikringspræmier registreres på hovedart 1, mens direkte udbetalt pension, 
ventepenge, rådighedsløn og understøttelse registreres på hovedart 5 Tilskud og over-
førsler. 
 
Pensionsforsikringspræmier vedrørende tjenestemandspensioner skal registreres på 
funktion 6.52.72. 
 
Bonus og lignende vedrørende pensionsforsikringspræmier samt refusion af dagpenge 
vedrørende kommunalt ansatte skal minusposteres som udgift under hovedart 1 Løn-
ninger. 
 
Forsikringsordninger, der knytter sig til et kommunalt ansættelsesforhold registreres på 
hovedart 1, i modsætning til andre forsikringer, der knytter sig til. kommunens bygnin-
ger, som registreres på hovedart 4. 
 
Det bemærkes, at udgiften til løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskuds-
stillinger registreres på funktion 5.58.81 under anvendelse af art 5.2, jf. konteringsreg-
lerne herfor. Lønudgiften til personer i kommunale fleksjob og skånejob registreres på 
art 1 under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. 
På de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet på art 1.  
 
Under hovedart 1 findes ingen autoriserede arter. Som eksempler på kontering under 
hovedart 1 kan anføres: 
 
 1 Lønninger 

• Arbejdsgivernes elevrefusion (AER) 
• Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) 
• Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden 
• ATP 
• Beklædningsgodtgørelse (skattepligt) 
• Direkte udbetalt løn 
• Døgnplejeløn 
• Feriegodtgørelse 
• Fond til uddannelse af tillidsmænd 
• Godtgørelse fra dagpengefond vedr. løn under barsel 
• Godtgørelse fra dagpengefond vedr. sygdom over 5. uge 
• Kursusgodtgørelse fra arbejdsløshedskasser 
• Lønmodtagernes garantifond 
• Mødediæter, honorarer og vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer 

(skattepligtige) 
• Overtidsgodtgørelse 
• Pensionsforsikringspræmier  
• Løntilskud til personer i fleks- og skånejob 
• Tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for skattepligtige. 
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Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 
 
3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 
 
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 
 
JORDFORSYNING (22) 

0.22.01 Fælles formål 
0.22.02 Boligformål 
0.22.03 Erhvervsformål 
0.22.04 Offentlige formål 
0.22.05 Ubestemte formål 
 
FASTE EJENDOMME (25) 

0.25.10 Fælles formål 
0.25.11 Beboelse 

 1 Drift 
  001 Boliger til integration af udlændinge 
  002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 
  003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 
  092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 
  093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved  
   fraflytning af flygtninge 
0.25.12 Erhvervsejendomme 
0.25.13 Andre faste ejendomme 
0.25.15 Byfornyelse 

 1 Drift 
  001 Udgifter til byfornyelse 
  002 Indtægter vedrørende byfornyelse 
  003 Tilbagekøbsret 
  004 Refusion af byfornyelsesudgifter  
  020 Støtte fra indsatspuljen 

 3 Anlæg 
  001 Udgifter til byfornyelse 
  002 Indtægter vedrørende byfornyelse 
  003 Tilbagekøbsret 
  004 Refusion af byfornyelsesudgifter 
  020 Støtte fra indsatspuljen 
0.25.17 Anvisningsret 
 1 Drift 
  001 Anvisning i private boliger 
 2 Statsrefusion 
  001 Anvisning i private boliger 
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 
 1 Drift 
  001 Støtte til opførelse af boliger 
  002 Ungdomsboligbidrag 
  003 Flygtninges fraflytning 
  004 Lejetab ved fraflytning 
  006 Beboerindskudslån i almene boliger 
  007 Tilskud til andelsboliger 
  008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere 

009  Huslejetilskud i friplejeboliger 
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010 Beboerindskudslån i friplejeboliger 
011  Beboerindskud i friplejeboliger 

  012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, ”skæve boliger” 
 013 Statsstøtte til etablering af nye boligtyper til særligt udsatte grupper, 

”skæve boliger” 
 014 Statsstøtte til aflønning af social vicevært i nye boligtyper til særligt 

udsatte grupper, ”skæve boliger” 
 015 Flygtninges fraflytninger, tilbagebetalinger 
 016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger 
 092 Lejeindtægt 
 2 Statsrefusion 
  001 Flygtninges fraflytning 
  002 Beboerindskudslån i almene boliger 

003  Huslejetilskud i friplejeboliger  
004 Beboerindskudslån i friplejeboliger 

  005  Beboerindskud i friplejeboliger 
 3 Anlæg 
  001 Administrationsgebyr 
  002 Servicearealtilskud 
  003 Udgift til servicearealer 
  005 Tab på garantier vedrørende realkreditlån 
 
FRITIDSOMRÅDER (28) 

0.28.20 Grønne områder og naturpladser 
 
FRITIDSFACILITETER (32) 

0.32.31 Stadion og idrætsanlæg  
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter 
 
KIRKEGÅRDE (35) 

0.35.40 Kirkegårde 
 

NATURBESKYTTELSE (38) 
0.38.50 Naturforvaltningsprojekter 
0.38.51 Natura 2000 
0.38.52 Fredningserstatninger 
0.38.53 Skove 
0.38.54 Sandflugt 

 
VANDLØBSVÆSEN (48) 

0.48.70 Fælles formål 
0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 
0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 
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MILJØBESKYTTELSE m.v. (52) 

0.52.80 Fælles formål 
0.52.81 Jordforurening 
0.52.83 Råstoffer 
0.52.85 Bærbare batterier 
0.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder 
 1 Drift 
  001  Godkendelse/tilsyn – fælles formål 
  002  Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder  
  003  Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder 
0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 
 1 Drift 
  001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse 
 
DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55) 

0.55.90 Fælles formål 
0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 
0.55.92 Skorstensfejerarbejde 
 

REDNINGSBEREDSKAB (58) 

0.58.95 Redningsberedskab 
  001 Fælles formål 
  002 Forebyggelse  
  003 Afhjælpende indsats 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 

5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion vedr. funktion 5.25.17 
  002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 
  003 Refusion vedr. funktion 5.28.21 
  004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 
  005 Refusion vedr. funktion 5.28.24 
  006 Refusion vedr. funktion 5.32.32 
  007 Refusion vedr. funktion 5.32.33 
  008 Refusion vedr. funktion 5.32.34 
  009 Refusion vedr. funktion 5.32.35 
  010 Refusion vedr. funktion 5.35.40 
  011 Refusion vedr. funktion 5.38.42 
  012 Refusion vedr. funktion 5.38.45 
  013 Refusion vedr. funktion 5.38.50 
  014 Refusion vedr. funktion 5.38.52 
  015 Refusion vedr. funktion 5.38.53 
  016 Refusion vedr. funktion 5.38.58 
  017 Refusion vedr. funktion 5.38.59 
  018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016 
  019 Refusion vedr. funktion 5.35.37 
  091 Berigtigelser 
 

DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE (25) 

5.25.10 Fælles formål 
  001 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 
  017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dag-

tilbudsloven) 
  018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven) 
  019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov (§§ 39 og 40 i lov om social 

service) og tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (§ 86 i 
dagtilbudsloven) 

 2 Statsrefusion 
  006 Refusion af udgifterne på funktionerne 5.10-5.19 vedrørende flygtninge 

med 100 pct. refusion 
5.25.11 Dagpleje 
 1 Drift 
  001 Løn til dagplejere 
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4) 
  003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som 

led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) 
5.25.12 Vuggestuer  
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 6 og 43, stk.1, nr. 2-4) 
  003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som 

led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) 
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5.25.13 Børnehaver 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 6 og 43, stk.1, nr. 2-4) 
  003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som-

led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) 
5.25.14 Integrerede institutioner 
 1 Drift 
  002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 

i dagtilbudsloven) 
  003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som 

led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 

71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven) 
5.25.15 Fritidshjem 
 1 Drift 
  002 Friplads (§ 63, stk. 1, nr. 2-4 i dagtilbudsloven) 
  003 Kommunens udgifter til fritidshjem efter dagtilbudsloven, der indgår 

som led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 57- 58 og 61-62 i dagtilbudsloven) 
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 
 1 Drift 
  002 Friplads (§ 76, stk. 1 i dagtilbudsloven)  
  003 Kommunens udgifter til klubber efter dagtilbudsloven, der indgår som 

led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven) 
 
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 
 1 Drift 
  003 Fripladser, særlige dagtilbud 
  004 Fripladser, særlige klubtilbud 
  005 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, særlige dagtilbud 
  006 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, særlige klubtilbud 
  007 Søskendetilskud, særlige dagtilbud 
  008 Søskendetilskud, særlige klubtilbud 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige dagtilbud (§ 32) 
  093 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige klubtilbud (§ 36) 
 
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 
 
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber 

og puljeordninger 
 1 Drift 
  001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens § 101) 
  002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 36) 
  003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 38) 
  004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 25 a, stk. 4) 
  005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, nr. 

2-4). 
  006 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i 

puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).  
  007 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i 

puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 43, stk.1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 
2-4 og 76, stk. 1).  
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
KONTANTE YDELSER (57) 

5.57.71 Sygedagpenge 
 1 Drift 
  001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 
  002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning 
  003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 
   004 Dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. 

§§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 
   005   Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4 og 5, i lov om sy-

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

gemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 
   007   Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge 

med 50 pct. refusion efter kapitel 10 og 11 samt udgifter til hjælpemid-
ler, jf. kapitel 14 og §§ 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats 

   008   Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansæt-
telse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats 

   009  Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 76-77 og 
82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

   011 Tilbagebetaling af refusion til staten for sygedagpenge som følge af 
tilsyn, kontrol og revision 

   090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 
   091  Afløb af udgifter til sygedagpenge med 35 pct. refusion 
  092  Afløb af udgifter til sygedagpenge med 65 pct. refusion 
  093  Afløb af løntilskud med 65 pct. refusion i forbindelse med sygedagpen-

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

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

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

syge børn, jf. § 42, stk.. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 
  006  Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp. 092 

og 093) 
   007  Refusion af sygedagpenge med 35 pct. refusion (grp. 091) 
   008  Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion (grp. 007) 
   009  Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006 og 010) 
 
 
5.57.72 Sociale formål 
  004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 

84)    
  006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82) 
  008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 
  009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne  
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  001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 017 minus 
   gruppering 094 
  002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 

012, 015 og 016 minus gruppering 093 
  003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 

samt regnskabsaflæggelse og revision) 
  004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, 014 

minus gruppering 097 
  020  Tilskud fra EU 
  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på 

grupperingsnr. 096 
5.57.76 Boligydelse til pensionister 
 1 Drift 
  001 Tilskud til lejere 
  002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse 
  003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 
  005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 
  006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger 
  091 Efterreguleringer 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af boligydelse 
  003 Berigtigelser 
5.57.77 Boligsikring 

1  Drift 
   001 Boligsikring som lån 
  002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter § 29 b 
  003 Boligsikring som tilskud og lån 
  005 Boligsikring som tilskud 
  006 Almindelig boligsikring 
  007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 
  008 Tilskud til erhvervslejere 
  009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger 
  010  Boligsikring efter særligt behov uden refusion 
  091 Efterregulering 
  092  Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter  
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter § 29 b 
  003 Berigtigelser 
 
5.57.78  Dagpenge til forsikrede ledige 
          1 Drift 

    001   Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag 
    002   Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag 

   003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 
   004 Berigtigelser 
   005  Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledi-

ge efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

006  Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 
007  Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 
008  Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 
009  Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. 

kommunalt bidrag  
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 
 1 Drift 

  001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 
 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 
 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. 
 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 
 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 
 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 
 007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 
 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 
 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 
 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 
 090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt 

grundlag. 
 091 Tilskud vedrørende produktionsskoler 
 2 Statsrefusion 

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. § 
118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 003 Berigtigelser 
 020 Tilskud fra EU 

 
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

  1 Drift 
 001 Afløbsudgifter for 2010 vedr.vejledning og opkvalificering (inkl. under-

visningsmaterialer) vedr. forsikrede ledige, jf. § 32, stk. 1 og §§ 76-77 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

002   Afløbsudgifter for 2010 vedr. bonusbetaling til andre aktører vedr. for-
sikrede ledige henvist efter 1.januar 2010, jf. §§ 26-32 i styringsloven 

003   Afløbsudgifter for 2010 vedr. driftstilskud til andre aktører vedr. forsikre-
de ledige, jf. §§ 26-32 i styringsloven 

004   Afløbsudgifter for 2010 vedr. flyttehjælp, administrationsudgifter ved 
partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse vedr. forsikrede 
ledige, jf. §§ 8, 81a og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 
forsøgsbekendtgørelse 

  006    Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. 
refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 
100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

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

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

 009  Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. 
refusion – statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutio-
ner, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 010  Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. 
refusion – private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv be-



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.0 - side  5 
  
Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 
 
den skal følge samme dranstangivelse, som den relaterede udgift.  
 
Låneadgang efter lånebekendtgørelsens regelsæt finder kun anvendelse for udgifter 
registreret på dranst 3 Anlæg.       
 
0.25.17 Anvisningsret 
På denne funktion registreres udgifter til udnyttelse af anvisningsret i private boliger. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger hertil: 
 
  001 Anvisning i private boliger 

   Herunder registreres udgifter til anvisningsret i fremmede ejendomme. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering til refusion: 
 
  001 Anvisning i private boliger 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter i forbindelse med anvisningsret i fremmede ejendomme. 

 
0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af bolig-
byggeri. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
Det skal bemærkes, at lejetab og lejeindtægter i forbindelse med ældreboliger skal re-
gistreres på 5.32.30 Ældreboliger.  
 
  001 Støtte til opførelse af boliger 

Herunder registreres som udgift de kommunale udgifter til drift af alme-
ne boliger. Endvidere registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til 
andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, kommunens andel af ydel-
sesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens 
støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorgani-
sationer, jf. lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger 
mv. 

 
  002 Ungdomsboligbidrag 

Herunder registreres udgiften til ungdomsboligbidrag i fremmede ejen-
domme. 

 
  003 Flygtninges fraflytning 

Herunder registreres udgifter vedrørende flygtninges flytning i forbindel-
se med istandsættelse og leje, jf. §§ 70 og 71 i lov om individuel bolig-
støtte og udgifter afholdt efter § 62 i lov om almene boliger. 

 
  004 Lejetab ved fraflytning 

Herunder registreres udgifter til lejetab mv., herunder manglende udlej-
ning vedrørende andre end flygtninges flytning, jf. §§ 70 og 71 i lov om 
individuel boligstøtte og udgifter afholdt efter § 59 i lov om almene boli-
ger. Der modposteres på gruppering 092. 
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  092 Lejeindtægt 

Herunder registreres lejeindtægter i egne ejendomme. Beboernes fulde 
huslejebetalinger registreres på gruppering 092. Der anvendes art 7.1. 
Det bemærkes, at der på funktion 8.52.59/9.52.59 foretages en særskilt 
registrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser 
til vedligeholdelse, med modpost på balancekontoen. Saldoen skal 
kunne specificeres efter reglerne i lov om almene boliger mv. og lejelo-
ven. 

 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger til refusion: 
  001 Flygtninges fraflytning 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter i forbindelse med flygtninges fraflytning. 

 
  002 Beboerindskudslån i almene boliger 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter til beboerindskudslån i almene boliger. 

 
 003 Huslejetilskud i friplejeboliger 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter til huslejetilskud i friplejeboliger. 
 

004 Beboerindskudslån i friplejeboliger 
Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter til beboerindskudslån i friplejeboliger. 

 
  005 Beboerindskud i friplejeboliger 

 Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter til beboerindskud i friplejeboliger. 

 
Der er på funktionen registreret følgende anlægsgrupperinger:  
  001 Administrationsgebyr 

   Herunder registreres udgifter til administrationsgebyr i egne ejendomme 
 
  002 Servicearealtilskud 

Herunder registreres indtægter i form af tilskud til servicearealindskud i 
alle ejendomme 

 
  003 Udgift til servicearealer 

Herunder registreres udgiften til etablering af servicearealer i alle ejen-
domme. 

 
  005 Tab på garantier vedrørende realkreditlån 

Herunder registreres udgifter til tab på garantier afholdt efter § 127 i lov 
om almene boliger, f.eks. eventuelt tab på garanti for indekslån. 
 

FRITIDSOMRÅDER (28)  
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg 
af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, strandområder og 
kolonihaver. Udgifter afholdt i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af skov-
arealer registreres på funktion 00.38.53.  
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.0 - side  12 
  
Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 
 
Det bemærkes, at eventuelle afledte udgifter og indtægter vedrørende miljøvenlige 
jordbrugsforanstaltninger ligeledes registreres her. 
 
Kommunale udgifter til Danmarks Miljøportal registreres på funktionen.  
 
Gebyr vedr. grundvandskortlægning skal registreres på funktionen. 
 
Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen: 
 
  001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse 

Her registreres udgifter til kommunens arbejde med koordinationsforum 
og indsatsplaner jf. § 12 og § 13 i lov om vandforsyning m.v.  

 
DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55) 
0.55.90 Fælles formål 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter, som ikke objektivt kan henføres til 
andre autoriserede funktioner på hovedkonto 0.  
 
0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skade-
dyrsbekæmpelse. 
 
0.55.92 Skorstensfejerarbejde 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige 
skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen.  
 
REDNINGSBEREDSKAB (58) 
0.58.95 Redningsberedskab 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det 
kommunale redningsberedskab, jf. lov nr. 137 af 1. marts 2004 (Beredskabsloven) se-
nest ændret ved lov nr. 534 af 24. juni 2005 (konsekvensrettelser i forbindelse med 
kommunalreformen) 
 
På funktionen registreres administrative udgifter for medarbejdere, der fuldt ud beskæf-
tiger sig med beredskabsområdet. Personale, der ikke fuldt ud er beskæftiget med red-
ningsberedskab registreres på 6.45.51. 
 
Der er autoriseret tre grupperinger på funktionen.  
  001 Fælles formål 

På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende det 
kommunale redningsberedskab, der ikke objektivt kan fordeles på 
grupperingerne 002-003, herunder analysearbejdet i forbindelse med 
risikobaseret dimensionering.  

 
  002 Forebyggelse 

På denne funktion registreres indtægter og udgifter, som vedrører red-
ningsberedskabets opgave med at forebygge skader på personer, 
ejendom og miljøet. Herunder registreres bl.a. udgifter vedr. brandtek-
nisk byggesagsbehandling, brandsyn, samt holdnings- og adfærdsrettet 
information og kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institu-
tioner.  
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På denne gruppering registreres (også) udgifter til vederlagsfri behand-
linge efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a. leveret i 
kommunalt regi, herunder også udgifter for ydelser udført på andres 
kommuners institutioner. 
 
Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende genoptræ-
ning af ikke-sygehusindlagte, jf. sundhedslovens § 140. Dog registreres 
den specialiserede ambulante genoptræning efter sundhedslovens § 
140 på gruppering 002.   

  002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140) 

Her registreres kommunernes udgifter til specialiseret, ambulant genop-
træning på et regionalt sygehus.  

 
   Udgiften registreres med art 4.8 Betalinger til regionen.  

 
   003 Personbefordring 

Her registreres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med 
kommunal genoptræning (omfatter både almen og specialiseret genop-
træning) og vedligeholdelsestræning, jf. Servicelovens § 86 og Sund-
hedslovens §§ 140 og 263. 
 
Det bemærkes, at der anvendes art 4.0 vedrørende udgifter til person-
befordring udført af private leverandører.. 
 

4.62.84 Fysioterapi 
På denne funktion registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i 
praksissektoren efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a. 
 
I forbindelse med offentlig sygesikring anvendes som udgangspunkt art 5.2. 
 
Art 5.2 anvendes således til registrering af udgifter til betaling af regninger, som kan 
specificeres på den enkelte patient. Ved regninger, der ikke kan specificeres til den 
enkelte patient anvendes art. 4.8. Herudover gælder for funktionerne de generelle reg-
ler for artskontering. 
 
Der er autoriseret en driftsgruppering på funktionen: 
 

  001 Ridefysioterapi 

     Ved betaling af regninger direkte fra ridefysioterapeuter tilknyttet en ri-
deklub anvendes art 4.0, ejerforholdskode 4, som giver anledning til 
momsrefusion, jf. momspositivlisten. Ved betaling af regninger fra ride-
fysioterapeuter tilknyttet en momsregistreret rideskole, skal art 4.9 an-
vendes.  

     Regninger fra ridefysioterapeuter formidlet via regionerne skal ligeledes 
opdeles efter ovenstående principper. Art 4.8 kan ikke anvendes til dis-
se betalinger. 
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Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 
 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og beskæftigelsesområdet. 
Hovedkontoen er målgruppeopdelt på følgende måde:  
 
Funktion 5.25.10-5.25.19 Dagtilbud til børn og unge 
Funktion 5.28.20-5.28.24 Tilbud til børn og unge med særlige behov 
Funktion 5.32.31-5.32.37 Tilbud til ældre og handicappede 
Funktion 5.35.40 Rådgivning 
Funktion 5.38.42-5.38.59 Tilbud til voksne med særlige behov 
Funktion 5.46.60-5.46.65 Tilbud til udlændinge 
Funktion 5.48.67-5.68.98 Beskæftigelse, overførsler m.v. 
Funktion 5.72.99 Øvrige sociale formål 
 
Det bemærkes, at kommunale sundhedsudgifter registreres under hovedkonto 4.  
 
Det skal yderligere bemærkes, at der for relevante ydelser, skal foretages personbofø-
ring, jf. bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revi-
sion på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder. 
 
Reglerne for personbogføring omfatter ydelser, herunder serviceydelser, og tilskud til 
en person eller familie efter de love, der er omfattet af ovennævnte bekendtgørelse. 
Ydelser og tilskud omfattet af bekendtgørelsens § 51 er dog undtaget disse regler. 
 
Med personbogføring forstås, at der i tilknytning til en udgift enten i økonomisystemet, i 
fagsystemer eller dokumenteret på anden måde fremgår følgende oplysninger: 

• Registrering af personens CPR-nummer 
• Registrering af ydelse- og tilskudsart (kontonummer eller registrering af anden 

angivelse af den tilkendte ydelse eller tilskud) 
• Registrering af beløb 
• Registrering af dato for udbetaling af ydelser og tilskud 

 
Administrationsudgifter 
Udgifter til den centrale administration under sociale opgaver og beskæftigelse registre-
res på hovedkonto 6. Udgifter til den administration, der finder sted på og vedrører insti-
tutionerne under sociale opgaver og beskæftigelse, registreres derimod på funktionerne 
under hovedkonto 5. 
 
Vedrørende administration, der foregår på en institution, men vedrører flere institutioner 
eller aktiviteter, henvises til konteringsreglerne til hovedkonto 6. 
 
Ifølge Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (nr. 683 
af 20. juni 2007), skal kommunalbestyrelsen fastsætte takster for de i § 1 nævnte kom-
munale tilbud. De nævnte kommunale tilbud skal hvile i sig selv, så et over- eller under-
skud skal indregnes i taksterne senest to år efter. Takstberegningen skal ske med ud-
gangspunkt i alle tilbuddets gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, herunder også 
indirekte centrale omkostninger til ledelse og administration, der konteres på hovedkon-
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to 6. Der skal derfor foretages en overførsel af administrative omkostninger fra hoved-
konto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om om-
kostningsbaserede takster. Kommunalbestyrelsen kan anvende en fordelingsnøgle for 
andelen af central ledelse og administration. Kommunalbestyrelsen skal begrunde den 
anvendte fordelingsnøgle. Overførsel af administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 
til hovedkonto 5 kan ske ved anvendelse af de interne arter på hovedart 9 eller ved +/- 
posteringer. Hovedart 0 og art 4.0 for de funktioner, der er opført på positivlisten, må 
ikke benyttes til overførsel af administrationsomkostninger. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende de konsulentfunktioner, der udgår fra institutionerne, 
registreres på funktion 5.45.40. Udgifter og indtægter vedrørende rådgivning, der udgår 
fra den centrale forvaltning, registreres på hovedkonto 6. Udgifter til samråd vedrørende 
bevilling af abort, adoption, visitationsudvalg m.v. registreres på funktion 6.42.42. Det 
drejer sig som hovedregel om mødediæter, honorarer og lignende. 
 
Udgifter til kommunens centrale myndighedsfunktion – herunder i forbindelse med per-
sonlig og praktisk hjælp – registreres på hovedkonto 6. Særligt i forbindelse med per-
sonlig og praktisk hjælp kan der peges på, at myndighedsfunktionen bl.a. omfatter: 
 

• afgørelser vedrørende visitation, ydelser og omfang i overensstemmelse med de 
politiske vedtagne kvalitetsstandarder 

• sikring af overensstemmelse mellem afgørelse og leverance, herunder tilsyn og 
kontrol 

• fastsættelse og offentliggørelse af kvalitetsstandarder 
• fastsættelse og offentliggørelse af priser 
• fastsættelse og offentliggørelse af foranstaltninger vedrørende leverancesikker-

hed 
• fastsættelse af krav til indholdet af informationsmateriale 
• godkendelse af leverandører. 
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Særlige institutioner 
For institutioner, der varetager flere opgaver inden for det sociale, undervis-
ningsmæssige og sundhedsmæssige område, må der som hovedregel foretages en 
fordeling af udgifter og indtægter på de respektive funktioner. For de institutioner, hvor 
en sådan fordeling vil indebære arbitrære (ikke-objektivt konstaterbare) fordelinger, skal 
hele institutionen eller de områder, der ikke lader sig fordele objektivt, henføres til den 
funktion, hvorunder størstedelen af aktiviteterne henhører. 
 
 
Selvejende og private institutioner 
Budgetter og regnskaber for selvejende og private institutioner, som kommunen har 
driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler, som gælder for kommunale 
institutioner, jf. dog nedenfor. Institutionens budget og regnskab registreres hos den 
kommune, der har overenskomsten - for plejehjemmenes vedkommende den kommu-
ne, der har hovedoverenskomsten. Regnskabsføringen sker på de respektive funktio-
ner under hovedkonto 5 med undtagelse af renter og afdrag, som registreres på hoved-
konto 7 og 8. 
 
Det samme gælder for anlægsposterne for selvejende og private institutioner (bortset 
fra private lederejede institutioner), der før anlægsarbejdernes påbegyndelse er indgået 
en overenskomst med. Dette indebærer, at der kan ydes momsrefusion af afholdte 
anlægsudgifter. I de tilfælde, hvor en institution har lejet sig ind eller vil leje sig ind i 
bygninger ejet af andre end institutionen, kan der ikke ydes momsrefusion af anlægs-
udgifterne. I de tilfælde, hvor der ikke er en hovedoverenskomstkommune, skal det 
aftales, hvilken kommune der skal budgettere og regnskabsføre. 
 
For private lederejede institutioner medtages alene driftsudgifter og driftsindtægter i 
kommunens budget og regnskab, idet institutionens udgifter til renter og afdrag betrag-
tes som huslejeudgift. 
 
Acontoudbetalinger til selvstændigt regnskabsførende, sociale institutioner registreres 
på den funktion, som den pågældende institution kan henføres til, ved anvendelse af art 
5.9. Når regnskabet foreligger, og institutionens udgifter og indtægter optages i kom-
munens regnskab, minusdebiteres kommunens acontoudbetalinger under anvendelse 
af art 5.9. 
 
På selvejende og private institutioner, som er selvstændigt regnskabsførende efter 
kommunens standardkontoplan, kan regnskabsføringen foretages inklusive købsmoms. 
 
Ved overdragelsen af budgettet til institutionen kan de momsbærende arter tillægges 
købsmoms, således at bevillingskontrol i institutionen løbende sker på grundlag af ud-
gifter inklusive købsmoms. 
 
Institutionens budget optages i kommunens årsbudget uden købsmoms, og ved institu-
tionens aflæggelse af regnskabet til kommunen skal udgifterne registreres på de rele-
vante arter på normal vis, hvorved købsmoms automatisk udskilles og henføres til funk-
tion 7.65.87. 
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Betalinger mellem kommuner i øvrigt 
I tilfælde, hvor en opholdskommune har afholdt udgifter til eksempelvis kontanthjælp og 
har krav på at få disse udgifter refunderet hos den tidligere opholdskommune, hjemta-
ger opholdskommunen statsrefusionen - her 50 pct. - og opkræver de resterende 50 
pct. hos den tidligere opholdskommune. Denne indtægt registreres ved anvendelse af 
art 7.7. Den tidligere opholdskommune registrerer udgiften netto på funktionen for kon-
tanthjælp ved anvendelse af art 4.7. Refusion i forbindelse med den centrale refusions-
ordning (§ 176 i lov om social service) hjemtages af den kommune, der endeligt afhol-
der udgiften. 
 
 
Refusion vedrørende flygtninge 
Refusion af udgifter til kontanthjælp mv. til visse grupper af flygtninge registreres under 
funktion 5.57.74, dranst 2, gruppering 002 og 004. 
 
Refusion af udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 vedrørende flygtninge er samlet 
på funktion 5.25.10, dranst 2, gruppering 006. 
 
For øvrige funktioner, hvor der ydes refusion vedrørende udgifter til flygtninge, er der 
oprettet autoriserede grupperinger under de pågældende funktioner. 
 
Refusionsberigtigelser vedrørende flygtninge registreres på kontiene for refusion for 
flygtninge og ikke på berigtigelseskontiene. 
 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.1 - side  1 
  
Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 
 
CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning  
Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i lov om 
social service. Refusionen registreres på den autoriserede gruppering modsvarende 
funktionen, som driftsudgifterne registreres på.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende 19 grupperinger under dranst 2 Statsrefusion. 
 
  001 Refusion vedr. funktion 5.25.17 
  002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 
  003 Refusion vedr. funktion 5.28.21 
  004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 
  005 Refusion vedr. funktion 5.28.24 
  006 Refusion vedr. funktion 5.32.32 
  007 Refusion vedr. funktion 5.32.33 
  008 Refusion vedr. funktion 5.32.34 
  009 Refusion vedr. funktion 5.32.35 
  010 Refusion vedr. funktion 5.35.40 
  011 Refusion vedr. funktion 5.38.42 
  012 Refusion vedr. funktion 5.38.45 
  013 Refusion vedr. funktion 5.38.50 
  014 Refusion vedr. funktion 5.38.52 
  015 Refusion vedr. funktion 5.38.53 
  016 Refusion vedr. funktion 5.38.58 
  017 Refusion vedr. funktion 5.38.59 
  018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016 
  019 Refusion vedr. funktion 5.35.37 
  091 Berigtigelser 
 
Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktio-
ner, konteres refusionen for disse personer på den af ovennævnte autoriserede grup-
peringer, hvorunder størstedelen af refusionsindtægten kan henføres. 
 
DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE (25) 
 
Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbudsloven og 
udgifter og indtægter til særlige dagtilbud og klubtilbud efter kapitel 7 og 8 i lov om so-
cial service, samt visse økonomiske tilskud til forældre efter kapitel 9 i lov om social 
service. Herudover konteres ulovbestemte udgifter til åbne pædagogiske tilbud og le-
gesteder.  
 
Det bemærkes, at fællesudgifter og -indtægter mellem forskellige typer af institutioner, 
herunder udgifter til støttepædagoger, registreres på funktion 5.25.10. Fællesudgifter 
og -indtægter mellem samme type af institutioner registreres på funktionen for denne 
institutionstype. 
 
Regler for registrering på omkostningssted på daginstitutionsområdet 
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktionerne 5.25.12, 
5.25.13, 5.25.14 og 5.25.15. Således skal hver institution under funktion 5.25.12, 
5.25.13, 5.14 og 5.25.15 tildeles et omkostningsstednummer i intervallet 0101-9999.  
 
Derimod er særlige daginstitutioner på 5.25.17 ikke omfattet af reglerne for registrering 
på omkostningssted. 
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TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 
 
 
5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommu-
nale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende 
opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-5 i lov om 
social service. 
 
Det bemærkes, at udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven efter §§ 32 og 36 i lov om so-
cial service og undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge der er anbragt 
i plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge, ikke registreres på denne funkti-
on, men på de relevante funktioner under hovedfunktionerne Dagtilbud til børn og unge 
og Folkeskolen. 
 
Udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer på 18-22 år og derover 
med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer 
efter § 107 i lov om social service registreres ikke her, men på funktion 5.38.52 Kom-
munale botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov. 
 
Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i 
plejefamilier eller opholdssteder mv. og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 
55, stk. 2 i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnophol-
det på de relevante driftsgrupperinger på funktion 5.28.20. 
 
Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktivite-
ter udenfor folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de rele-
vante driftsgrupperinger under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke 
registreres med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden 
moms. 
 
Udgifter til kurser forinden godkendelse af en plejefamilie og kurser til den løbende 
efteruddannelse af plejefamilier, samt udgifter til supervision, registreres på de rrele-
vante grupperinger på funktionen.   
 
Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området 
skal konteres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger.    
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 
75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgn-
ophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1 i lov om 
social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i 
plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social 
service. 

 
  002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser (§ 66, stk. 1, nr. 3) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i netværksplejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, 
§ 58 og § 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter 
til døgnophold i netværksplejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 
3, nr. 3 i lov om social service.  
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008 Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2) 
Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser udenfor hjemmet 
i kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 
58 og § 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til 
døgnophold i kommunale plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, 
stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til 
udslusningsophold i kommunale plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 
76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. 

 
092 Betaling (§ 159 og § 160) 

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

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

2) 

Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i 
hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 2, og § 83 i medfør af § 44 i lov om social 
service. 

 
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 

problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 

Her registreres udgifter til familiebehandling eller behandling af barnets 
eller den unges problemer, jf. § 52, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. 
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  004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet 

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

Her registreres udgifter til døgnophold for både forældremyndighedens 
indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien på 
døgninstitutioner, i plejefamilier, på andre godkendte opholdssteder el-
ler botilbud godkendt af kommunen, jf. § 52, stk. 3, nr. 4 i lov om social 
service. 
 

  005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 

Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefami-
lier, netværksplejefamilier, i plejefamilier, på godkendte opholdssteder 
eller på døgninstitutioner, jf. § 52, stk. 3, nr. 5 i lov om social service. 
Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et 
døgnophold og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 55, stk. 2 
i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve 
døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktioner 5.28.20 
og 5.28.23. Desuden registreres udgifter til aflastning, jf. § 84, stk. 1 i 
medfør af § 44 i lov om social service. 

 
  007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og 

§ 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2) 

Her registreres udgifter til fast kontaktperson (i form af en fast kontakt-
person /personlig rådgiver/mentor) for børn og unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 
6 i lov om social service, samt for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 2 og § 76, 
stk. 3, nr. 2. Endvidere registreres udgifter til en støtteperson for an-
bragte børn efter 68b, stk. 4. 

 
  008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6) 

Her registreres udgifter til fast kontaktperson for hele familien, jf. § 52, 
stk. 3, nr. 6 i lov om social service. 

 
  009 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgi-

ver for den unge (§ 52, stk. 3, nr.8) 

Her registreres udgifter til formidling af praktiktilbud hos en offentlig el-
ler privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af 
godtgørelse til den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 8 i lov om social service. 

 
  010 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og 

praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9) 

Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgiv-
ning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. § 52, stk. 3, nr. 9 
i lov om social service. Desuden registreres udgifter vedrørende anden 
form for støtte til unge over 18 år, jf. § 76 stk. 3, nr. 4, i lov om social 
service. Endvidere registreres også udgifter til vedligeholdelsestræning, 
jf. § 86 stk. 2 i medfør af § 44 i lov om social service. 

 
  011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må 

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

 Her registreres udgifter til forældremyndighedsindehaveren i forbindel-
se med:  
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1) Udgifter i forbindelse med at opnå konsulentbistand efter § 11, stk. 
3. Det kan f.eks. være omkostninger til transport. Udgifter til selve 
konsulentbistanden efter § 11, stk. 3, skal derimod konteres på funk-
tion 5.35.40. 

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

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

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

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

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

  
  013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 

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

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

 
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale 
og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 
§ 66, stk. 1, nr. 6, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i lov om social service. Endvidere 
registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, 
nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgn-
institutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Ligeledes regi-
streres udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. § 123 b i lov om social service. 
 
Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået 
driftsoverenskomst med, udformes efter de samme regler som for de regionale og 
kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5. 
 
Udgifter til sikrede døgninstitutioner registreres ikke på denne funktion, men på funktion 
5.28.24. 
 
Det bemærkes, at udgifter til dagtilbud og klubtilbud til børn og unge efter §§ 20, 32, 33 
og 36 i lov om social service, der er anbragt på døgninstitutioner for børn og unge ikke 
registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionen 
Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge. 
 
Udgifter til undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge anbragt på døgn-
institutioner skal ikke registreres på denne funktion, men på relevant funktion under 
hovedfunktion Folkeskolen.  
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Det bemærkes desuden, at udgifter vedrørende botilbud til personer på 18-22 år og 
derover med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 108 i lov om social ser-
vice registreres på funktionerne 5.38.50.  
 
Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funktion, men 
sammen med de øvrige udgifter til botilbud til voksne efter § 107 i lov om social service 
på funktionerne 5.38.52.  
 
Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i 
døgninstitutioner og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 55, stk. 2 i lov om 
social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante 
driftsgrupperinger på funktion 5.28.23. 
 
Lommepenge og arbejdsvederlag til børn og unge registreres på de relevante drifts-
grupperinger under art 5.2. 
 
Der er autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter til henholdsvis døgnin-
stitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne, jf. § 67, stk. 2 i lov om social service, og til døgninstitutioner for børn og unge 
med sociale adfærdsproblemer, jf. § 67, stk. 1 i lov om social service. 
 
Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets 
eller den unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. § 159 i lov om social ser-
vice, samt den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. § 160 i lov om social 
service. 
 
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutio-
ner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. 
Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant 
aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Socialministeriet efter 
indstilling fra kommunen, jf. Socialministeriets regler herom.  
 
På funktionen registreres desuden udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kri-
minalforsorgens institutioner, jf. § 174, stk. 5 i lov om social service. 
 
Der er autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets eller den 
unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. § 159 i lov om social service, samt 
den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. § 160 i lov om social service. 
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Det bemærkes, at udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelo-
vens § 86 registreres på gruppering 001 på funktion 4.62.82 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen: 
 
  001 Forebyggende hjemmebesøg  

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende hjem-
mebesøg, jf. servicelovens § 79 a. 

 

  002  Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (service-
lovens § 79) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende 
generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes 
bredt til alle pensionister mv., dvs. tilbud som ikke ydes efter en be-
hovsvurdering, som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller 
lokaler til rådighed for eller lignende, jf. § 79 i lov om social service. 

 
  003  Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (ser-

vicelovens § 84) 

 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflast-
ning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en 
person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. Servicelovens 
§ 84, stk. 1. Udgifter til aflastning til børn, jf. servicelovens § 44, regi-
streres derimod på funktion 5.28.21. 

 
 Udgifter og indtægter til midlertidigt ophold til personer, der i en periode 

har særligt behov for omsorg og pleje uden for hjemmet i en almen ple-
jebolig eller i en plejehjemsplads, jf. servicelovens § 84, stk. 2, registre-
res ligeledes her. 

 
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betyde-

lig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (service-
lovens §§ 85 og 102) 

 
  Her registreres udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt 

optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har be-
hov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 85. 

 
 Desuden registreres udgifter og indtægter til tilbud af behandlingsmæs-

sig karakter til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, når behandlin-
gen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens § 102. 

 
 Udgifter efter §§ 85 og 102 til personer, der bor i plejeboliger, plejehjem 

eller beskyttede boliger, registreres ligeledes her. 
 
 Udgifter efter §§ 85 og 102, der ydes i forbindelse med ophold i bofor-

mer efter servicelovens §§ 107-110, registreres derimod på funktioner-
ne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50 og 5.38.52. 
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gældendes deltagelse i et integrationsprogram efter integrationslovens 
§ 23 f. 
 
Ligeledes registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter integrati-
onslovens kapitel 6. 
 
Endelig registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber 
og mindre arbejdspladsindretninger efter integrationslovens § 24 a, stk. 
3. 

 
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refu-

sion. 
 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp 

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

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

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

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

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

 
  090 Resultattilskud for repatriering 
 

Her registreres resultattilskud for repatriering, jf. repatrieringslovens § 
13, stk. 2. Tilskuddet fra staten til repatriering registreres med anven-
delse af art 8.6. 
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KONTANTE YDELSER (57) 
 
 
5.57.71 Sygedagpenge 
På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, 
hvortil staten yder 50 eller 30 pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 
uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 62, stk. 2-5 i lov om 
sygedagpenge. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende dagpenge til 
forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Det 
bemærkes, at udgifter til sygedagpenge, hvortil staten yder 100 pct. refusion, registre-
res på funktion 8.51.52. 
 
Det bemærkes endvidere, at kommunens indtægter som arbejdsgiver i form af refusion 
af sygedagpenge fra dagpengemyndighedskommunen, i regnskabet skal registreres på 
de relevante funktioner, hvor udgiften til løn (herunder løn under sygdom) til de pågæl-
dende registreres. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 

Her registreres udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen 
afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 62, stk. 7 lov om sygedag-
penge. 
 

  002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning 

Her registreres udgifter til sygedagpenge, hvor der ikke ydes refusion, 
fordi kommunen ikke opfylder sin pligt til at følge op, jf. § 62, stk. 7 i lov 
om sygedagpenge. 

 
  003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 

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

 
  004  Dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge 

børn 

Her registreres udgifter til dagpenge til forældre med alvorligt syge børn 
med 50 pct. refusion, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dag-
penge ved barsel. 

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

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

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

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



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.7 - side  2 
  
Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 
 
   007  Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedag-

penge med 50 pct. refusion efter kapitel 10 og 11 samt udgifter til 
hjælpemidler, jf. kapitel 14 og §§ 76-77 og 82 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats 
Her registreres udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter 
kapitel 10 og 11 samt udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale), 
arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) og befordringsgodtgørel-
se, jf. kapitel 14 §§ 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Udgifterne refunderes med 50 pct. af staten. 
Denne gruppering anvendes også for regnskab 2009 for så vidt angår 
udgifter til mentorer m.v. jfr. § 78-82 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats.  
Fra Budget 2010 registreres udgifter til mentorer for personer på syge-
dagpenge på gruppering 012, funktion 5.68.98. 
Grupperingen anvendes kun i regnskab 2011 til afløb på udgifter vedr. 
2010. Fra 2011 konteres udgifterne på funktionsområde 5.68.90 Drifts-
udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 
 

   008  Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres 
ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats  
Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til sygedagpenge-
modtageres ansættelse med løntilskud, efter kapitel 12 i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats. Ved ansættelse i løntilskud registreres alene 
udgiften til løntilskud på denne gruppering. Der ydes 50 procent i stats-
refusion til udgifterne. 

 
   009   Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 76-77 

og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdspladsredskaber og ar-
bejdspladsindretning) og til befordringsgodtgørelse efter §§ 76-77 og 
82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det bemærkes, at udgifter 
til undervisningsmaterialer efter §§ 76-77 registreres på funktion 
5.68.90 gruppering 008. 
 
Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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   006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp. 

092 og 093) 
    Her registreres refusion af sygedagpenge og løntilskud, hvor staten yder 

65 pct. refusion. 
 
 007  Refusion af sygedagpenge med 35 pct. refusion (grp. 091) 

Her registreres refusion af sygedagpenge med 35 pct. Refusion 
 
008 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion (grp. 007) 

Her registreres refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktive tilbud til 
modtagere af sygedagpenge. Staten yder 50 pct. refusion af kommuner
nes driftsudgifter i forbindelse med aktive tilbud til modtagere af syge-
dagpenge. 
Grupperingen anvendes kun i regnskab 2011 til afløb. 
 

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

 
5.57.72 Sociale formål  
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter service-
lovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv 
socialpolitik.  
 
Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og 
voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. På funktion 5.57.72 an-
vendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hove-
dart 1.  
 
  004  Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 

og 84)  

Her registreres udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv. 
med børn efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
Endvidere registreres her udgifter til hjælp til udgifterne ved at forsørge 
et barn når forældremyndigheden er tillagt en person, der ikke har for-
sørgelsespligt over for barnet efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
  006  Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82) 

Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling el-
ler lignede efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. 
Udgifter, der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af starthjælp, 
registreres på funktionen. 

 
  008  Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 

Her registreres udgifter til dækning af enkeltudgifter efter § 81 og udgif-
ter til flytning efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. 
Udgifter, der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af starthjælp, 
registreres på funktionen. 

 
  009  Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktions-

evne (Serviceloven, § 41) 

Her registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved for-
sørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langva-
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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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På funktion 5.57.74 er autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i 
det følgende: 
 
Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af hjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig af refusionspro-
centen. 
 
Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bistandsloven og 
lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.57.73, gruppering 091, 093 og 095 samt 
funktion 5.57.75, gruppering 093. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse til flygtnin-
ge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, registreres dog på funktion 5.57.75 
gruppering 007. 
 

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) 

Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til uled-
sagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refu-
sion:  
 
Udgifter til kontanthjælp, og engangshjælp efter §§ 25 og 25 a; til tillæg 
til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine 
arbejdsmuligheder jf. § 26, stk. 3; til hjælp til flygtninge, der er fyldt 60 
år, og som ikke kan få social pension pga. betingelser om optjening, jf. 
§ 27; til hjælp til flygtninge, der ikke modtager fuld førtidspension pga. 
betingelserne om optjening, jf. § 27 a samt udgifter til særlig støtte efter 
§ 34. 
 
Udgifter til kontanthjælp efter § 25, stk. 1-5 under forrevalidering regi-
streres ligeledes her, jf. funktion 5.57.73 gruppering 013, 016, 018, 020 
og en del af 019, samt funktion 5.57.75 gruppering 014. 
 
For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her, 
både for flygtningebørn, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 
1999 og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsage-
de flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrati-
onsloven. Kontanthjælp efter § 25 under forrevalidering registreres lige-
ledes her, jf. funktion 5.57.73 gruppering 013, 014, 016, 018, 020 og en 
del af 019. For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registre-
res her, hvis personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For 
handicappede flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 
1999, registreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 

 

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) 

Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til uled-
sagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refu-
sion; udgifter til revalideringsydelse efter § 52, til løntilskud ved optræ- 
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5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp,  
 engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodta-
gere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats.  
 
På funktion 5.57.75 anvendes art 5.2. 
 
Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de ak-
tiveringsforanstaltninger, der iværksættes for kontanthjælpsmodtagere efter kapitel 10-
12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.68.90.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af 
visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74. 
 
Fra 1. januar 2011 ændres refusionssatserne, således at staten refunderer kommuner-
nes udgifter til kontanthjælp og særlig støtte under aktive perioder med 50 pct. i forbin-
delse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse og med 30 pct. ved deltagelse i 
øvrig vejledning og opkvalificering.  
 
På funktion 5.57.75 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

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

Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 32, 
stk. 1 nr. 1 og kapitel 11, jf. § 45, stk. 2, i lov om aktiv beskæftigelses-
indsats.  
 
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under 
forrevalidering eller revalideringsydelse, registreres ligeledes på denne 
gruppering. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 
005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpoli-

tik,) 

Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 32, 
stk. 1 nr. 2 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under 
Forrevalidering eller revalideringsydelse registreres ligeledes på denne 
gruppering. 
Der ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 

007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelses-
indsats § 83) 

Her registreres de kommunale udgifter til godtgørelse, der medgår til at 
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jf. §82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Fra 1. januar 2011 registreres udgifter 
vedrørende arbejdsløshedsdagpenge med 50, 70 eller 100 pct. medfinansiering, jf. § 
82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
Kommunens bidrag til finansiering af udgifterne til dagpenge registreres på art 4.6 Beta-
linger til staten. 
 
001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag 
Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag for 2010 i henhold til månedlige 
opgørelser fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag på 25 pct. Udgifterne 
vedrører arbejdsløshedsdagpenge under aktivering i 2010 udbetalt af arbejdsløsheds-
kasserne, jf. §82a, stk. 3, 1. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
 
002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag 
Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag for 2010 i henhold til månedlige 
opgørelser fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag på 50 pct. Udgifterne 
vedrører arbejdsløshedsdagpenge uden aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, 
jf. 82a, stk.3, 2. pkt. i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
 
003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 
Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag i henhold til månedlige opgørelser 
fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag på 100 pct. Udgifterne vedrører 
arbejdsløshedsdagpenge under aktivering ved manglende rettidighed, jf. §82a, stk. 3, 
3. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., der træder i kraft den 3. januar 2011 
 
004 Berigtigelser 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af udbetalte arbejds-
løshedsdagpenge på gruppering 001-003 og af befordringsgodtgørelse på gruppering 
005. 
 
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige 
efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats 
Her konteres kommunens medfinansiering af 50 pct. af statens udgifter til befordrings-
godtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses-indsats, jf. § 109, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. A-kasserne udbetaler befordringsgodtgørelse til 
forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt ud-
dannelse, virksomhedspraktik eller som ansættes med løntilskud hos offentlige ar-
bejdsgivere. 
 
006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 
Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 50 pct. i aktive perioder i hen-
hold til månedlige opgørelser. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under akti-
vering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82a, stk. 3, 2. pkt. i lov om arbejdsløs-
hedsforsikring mv. 
 
007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 
Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i aktive perioder i hen-
hold til månedlige opgørelser.. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under 
aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82a, stk. 3, 1. pkt., i lov om arbejds-
løshedsforsikring mv. 
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008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 
Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i passive perioder i hen-
hold til månedlige opgørelser. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under akti-
vering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82a, stk. 3, 1. pkt., i lov om arbejdsløs-
hedsforsikring mv. 
 
009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommu-
nalt bidrag  
Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i henhold til månedlige 
opgørelser. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under aktivering udbetalt af 
arbejdsløshedskasserne, jf. § 82a, stk. 3, 1. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
 
Grupperingen anvendes med virkning for budget 2013 alene til efterreguleringer vedrø-
rende regnskaberne 2012, 2013 og 2014, da uddannelsesydelse med en overgangs-
ordning er afskaffet med virkning fra den 5. marts 2012.  
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REVALIDERING MV. (58) 
 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende reva-
lideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstil-
linger i målgruppen § 2, nr. 4, 6, 7 og 8 jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
5.58.80 Revalidering 
På denne funktion registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende revalidering, dvs. 
driftsudgifter efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er 
omfattet af § 2, nr. 4. Det drejer sig f.eks. om udgifter til ordinær uddannelse, arbejds-
prøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, 
erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. 
Desuden registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, 
 
Herudover registreres driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 12 i 
lov om aktiv socialpolitik. Ligeledes registreres udgifter til hjælpemidler og befordrings-
godtgørelse for revalidender og opkvalificering og introduktion ved ansættelse af revali-
dender samt udgifter til hjælpemidler i ustøttet beskæftigelse, jf. kapitel 14 og 15 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Endvidere registreres på denne funktion lønudgifter til personer i fleksjob på revalide-
ringsinstitutioner, jf. § 71, stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til 
disse personer i fleksjob efter § 71, stk. 2-4, som registreres på funktion 5.58.80, ind-
tægtsføres på nærværende funktion.  
 
Tilsvarende registreres på denne funktion lønudgifter til personer i personer i løntil-
skudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6 og 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner, jf. § 57 i lov om aktiv beskæftigelses-
indsats. Løntilskuddet til disse personer efter § 63, jf. § 64 stk. 5 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærværen-
de funktion. 
 
Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter § 25 i lov 
om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering registreres særskilt på gruppe-
ring 14, funktion 5.58.75. Det samme gælder starthjælp til personer under revalidering. 
 
Den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med revalidering efter kapitel 10 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. tidligere § 119, stk. 1 nu § 118, og uddannel-
sesaktiviteter efter § 12, jf. § 100, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik, registreres fra 1. 
januar på funktion 5.68.90, dranst 2, gruppering 001. 
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87 
registreres på funktion 5.38.58, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og 
samværstilbud efter § 88 registreres på funktion 5.38.59. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
 001  Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 50 

pct. refusion lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a). 
Her registreres udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til bolig pga. 
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tilbagebetalinger at lån ydet i henhold til bistandslovens § 43, stk. 8 og 
9 (før 1. januar 1998 § 43, stk. 9 og 10) 094 Tilbagebetaling af hjælp 
ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistands-
lovens § 43, stk. 8 og 9) 

 
094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse ydet med 30 pct. refusion 
 Her registreres tilbagebetalinger af revalideringsydelser med 30 pct. i 
 statsrefusion. 

 
   096  Efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. vedr. perioden før 1. 

juli 2006 med 50 pct. refusion 

Her registreres udgifter til hjælp til revalideringsydelse med 50 pct. re-
fusion, der vedrører ydelsesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der gi-
ves 50 pct. i statsrefusion 

 
097  Afløb af  merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 

med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 64 og § 64 a) 
Her registreres evt. afløbsudgifter fra 2010. Grupperingen anvendes 
kun til regnskab 2011. 
 

098  Afløb af revalideringsydelse med 65 pct. refusion (§ 52 i lov om aktiv so-
cialpolitik) 
Her registreres evt. afløbsudgifter fra 2010. Grupperingen anvendes 
kun til regnskab 2011. 
 

På funktion 5.58.80 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriserede grupperinger: 
   
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 

006 og 012, minus 091 og 093 
  003 Berigtigelser  
  004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion 

på gruppering 008, 011, 097 og 098 minus 092   
  009 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på grp. 002, minus 094 
  030 Refusion af efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. med 50 

pct. refusion på gruppering 096 
 

5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstil-
linger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tid-
ligere skånejob) samt udgifter til ledighedsydelse 
 
På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i 
arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6 
og 8 ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob og job til handi-
cappede) udgifter til særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse, jf. kapitel 7 i lov om 
aktiv socialpolitik. 
Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til 
personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6 ifølge Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) registreres under de kommunale virksomhe-
der, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsfø-
res endvidere løntilskuddet. 
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097 Indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob med 
100 pct. refusion jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 

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

 
  098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer på ledig-

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

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

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

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

101 Løntilskud for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende le-
dighed efter § 67 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
 Her registreres udgifter til løntilskud til den særlige løntilskudsordning 
for langtidsledige kontant- og starthjælpsmodtagere efter § 67 d i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Virksomheden kan få løntilskud i op 
til 12 måneder. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til løn-
tilskud. 
Denne gruppering nedlægges med virkning for budget 2013. 
 

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

 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 
104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion jf. § 
104, stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik. Under tilbud efter kapitel 
10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til mod-
tagere af ledighedsydelse refunderer staten 30 pct. af kommunens ud-
gifter til ledighedsydelse 
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ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)  
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrø-
rende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden 
aktør, der refunderes efter § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, 
der er refusionsberettigende, registreres under ét fælles driftsloft, der omfatter aktive-
ring af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revaliderings-
ydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks 
ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering 
samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles 
driftsloft. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. 

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

   001  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der 
modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (mål-
gruppe 1), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med an-
sættelse uden løntilskud, jf. § 99 i samme lov. 

 

    Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan på 
Undervisningsministeriets område nævnes AMU-kurser, SOSU-
uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser.  

    Som eksempler på uddannelser inden for andre ministeriers områder 
kan nævnes bachelor- og kandidatuddannelser, styrmandsuddannel-
sen, biblioteksassistentuddannelsen og arkitektuddannelsen. 

  002  Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-
ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og ud-
dannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskun-
dervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter til partner-
skabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats til ledige, der modtager dagpenge efter lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1), eller personer som får op-
kvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud, jf. § 99 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til vejledning og opkvalificering af 
forsikrede ledige, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. Der kan bl.a. være tale om særligt tilrettelagte uddannelses- og 
vejledningsforløb m.v.  Som eksempler på uddannelsesforløb kan 
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    nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet til at kunne be-

nyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse af beskæftigel-
sesmål, TAMU, produktionsskoler, Erhvervsfaglig grunduddannelse 
(EGU) eller ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). 

   For forsikrede ledige kan der alene gives tilbud om vejledning og op-
kvalificering i op til i alt 6 uger, jf. § 34 i ovennævnte lov. I perioden 1. 
august 2009 til 1. august 2012 er der et forsøg, hvor varighedsbe-
grænsningen på 6 uger for tilbud om vejledning og opkvalificering op-
hæves for personer uden en kompetencegivende uddannelse eller med 
en forældet uddannelse, jf. bekendtgørelsen om forsøgsordninger efter 
lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge. 

 
   Kommunen kan afholde udgifter til undervisningsmateriale i forbindelse 

med deltagelse i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller 
ansættelse med løntilskud, jf. §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats (udgifter til øvrige hjælpemidler skal registreres på funk-
tion 5.68.91.006).  

   
  Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 

kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige samt admi-
nistration, jf. § 81a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
  Der registreres for 2010 her udgifter til opkvalificering af personer uden 

løntilskud, jf. § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder 
udgifter til forsøget i perioden 1. august 2009 til 31. august 2012, hvor 
betingelserne for tilskud forenkles for faglærte og ufaglærte samt ledige 
med en forældet uddannelse og udvides for unge, jf. bekendtgørelsen 
om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den akti-
ve beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov 
om sygedagpenge.  

 

  003  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere 
m.v. 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 
modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af 
ledighed (jobklare, målgruppe 2), eller ikke alene på grund af ledighed 
(indsatsklare, målgruppe 3), personer der ikke er i beskæftigelse, og 
som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til for-
sørgelse (målgruppe 10), eller personer som får opkvalificering i forbin-
delse med ansættelse uden løntilskud. 

     Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSU-
uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser. 
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   004  Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 

    Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejled-
ning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte 
projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet 
og danskundervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter 
til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kontanthjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed (jobklare, 
målgruppe 2), eller ikke alene på grund af ledighed (indsatsklare, mål-
gruppe 3), personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder 
betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 
10), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse 
uden løntilskud.  

    Desuden registreres her udgifter til godtgørelse efter § 83 til personer, 
der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at 
modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10). Det bemærkes, 
at udgifter til godtgørelse efter § 83 til kontanthjælpsmodtagere regi-
streres på funktion 5.57.75 gruppering 007.  

 

    Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-
kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige 
med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produkti-
onsskoler, Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU) eller ungdomsud-
dannelse for unge med særlige behov (STU). 

 

    Endvidere registres til indtægter vedrørende betaling for arbejde udført 
i private hjem m.v.   

 

   005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/ forrevali-
dender 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer 
med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 (Reva-
lidering) i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet 
af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 4), el-
ler som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. 
Målgruppen omfatter både modtagere af revalideringsydelse og mod-
tagere af kontanthjælp under forrevalidering. 

 

    Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSU-
uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser f.x. bachelor- og kandidatuddannelser, 
styrmandsuddannelsen, biblioteksassistentuddannelsen og arkitektud-
dannelsen. 

 

   006  Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali
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    ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og ud-

dannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskun-
dervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter til partner-
skabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, 
som er omfattet af kapitel 6 (Revalidering) i lov om aktiv socialpolitik, 
bortset fra personer der er omfattet af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats (målgruppe 4), eller som får opkvalificering i for-
bindelse med ansættelse uden løntilskud. Målgruppen omfatter både 
modtagere af revalideringsydelse og modtagere af kontanthjælp under 
forrevalidering. 

     

    Uddannelsesforløbene kan omfatte arbejdsprøvning, erhvervsmodnen-
de eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse samt til er-
hvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt job-
indslusningsprojekter. Forrevalidering omfatter aktiviteter, som revali-
denden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret. Det er 
aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte (jf. lov om 
aktiv socialpolitik § 46, stk. 1, 3. pkt.). Det drejer sig f.eks. om ophold 
på daghøjskole, højskole eller produktionsskole samt undervisning på 
9.-10. klasse, gymnasie- og HF-niveau mv. 

 

    Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelses-
aktiviteter efter aktivlovens § 12. Det drejer sig udgifter til de uddannel-
ser, som kontanthjælpsmodtagere med godkendelse af kommunalbe-
styrelsen kan deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. klassetrin og HF-
enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. Arbejdsdirektoratets be-
kendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp og start-
hjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. 

 

  007  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 
modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge (mål-
gruppe 5), eller som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse 
uden løntilskud. Ved delvist raskmeldte skal alle driftsudgifter under 
fælles driftsloft registreres på gruppering 007 og ikke på 008, jf. syge-
dagpengelovens § 62, stk. 4 og 5. 

 

  008  Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-
ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, 
udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager dag-
penge under sygdom efter lov om sygedagpenge (målgruppe 5), eller 
som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. 
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   009  Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-
ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og ud-
dannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskun-
dervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, seks ugers selvvalgt 
uddannelse efter § 73 b og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats til personer med varige begrænsninger i ar-
bejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pen-
sion eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension m.v., (målgruppe 7), og som modtager ledighedsydelse 
eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om en aktiv socialpolitik. 

 

   010  Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 

     Grupperingen anvendes til driftsudgifter til vejledning og opkvalificering 
efter § 32, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 
a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

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

  På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgif-
ter i forbindelse med aktivering, der er ydet  på et urigtigt grundlag jfr. 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 111 

 091 Tilskud vedrørende produktionsskoler  

    Grupperingen anvendes i tilfælde, hvor der i udgifter til produktionssko-
ler på gruppering 5.68.90, grp.004 indgår tilskud af forskellig art fx fra 
statslige puljer i udgiften til skoleopholdet. 

 

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 

   001  Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. § 
118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

   003  Berigtigelser 

   020  Tilskud fra EU 

 

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

På funktionen registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes beskæftigel-
sesindsats overfor forsikrede ledige fra 1. januar 2010. For udgifter vedrørende forsik-
rede ledige m.v. i 2009 eller før henvises til 5.68.94. For driftsudgifter til aktivering fra 
2011 henvises til 5.68.90 

Udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, herunder udgifter til admini-
strative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. 

 
Indtægter, som jobcentret får i tilfælde af, at en offentlig arbejdsgiver ikke opfylder kvo-
ten for løntilskudspladser og ikke rettidigt kan stille en løntilskudsplads til rådighed efter 
at være anmodet herom, jf. § 56 i styringsloven, registreres på den relevante gruppe-
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    Der registreres for 2010 her udgifter til opkvalificering af personer uden 

løntilskud, jf. § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder 
udgifter til forsøget i perioden 1. august 2009 til 31. august 2012, hvor 
betingelserne for tilskud forenkles for faglærte og ufaglærte samt ledige 
med en forældet uddannelse og udvides for unge, jf. §§ 6-7 i bekendt-
gørelse nr. 203 af 4. marts 2010 om forsøgsordninger efter lov om an-
svaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.  

  For driftsudgifter til aktivering fra 2011 henvises til 5.68.90 

   

 006  Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 
pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 
4, og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

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

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

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

 

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

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

 

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

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



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.9 - side  18 
  
Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 
 
    Her registreres jobcentrenes udgifter til befordringsgodtgørelse til ar-

bejdssøgende i forbindelse med jobsøgning, til informationsaktiviteter 
og andre særlige aktiviteter, som medvirker til at finde arbejde og ar-
bejdskraft efter § 7 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne 
finansieres fuldt ud af kommunen, jf. § 117 i LAB. 

 
  011  Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76 og 77) 

Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejds-
pladsindretning) til kontanthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter 
kapitel 10-12, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76 og 77. . 
Desuden registreres her udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 til 
selvforsørgende, jf. § 75 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ud-
gifterne refunderes af staten med 50 pct. jfr. lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats § 120, stk. 1. 
 
Endelig registreres udgifter til kontanthjælpsmodtagere til befordrings-
godtgørelse efter § 82, stk.1 ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 
10-11, og ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver efter kapitel 12, 
samt udgifter til den faktiske befordringsudgift, hvor udgiften er en følge 
af en nedsat fysisk og psykisk funktionsevne § 82, stk. 4. 
 
Det bemærkes, at udgifter til undervisningsmaterialer efter §§ 76-77 re-
gistreres på funktion 5.68.90 gruppering 004. 
 

 
  012  Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 78-

81  

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på at 
forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, modtagere af sygedagpen-
ge og ledighedsydelse samt personer, der er ansat eller skal ansættes 
på ordinære vilkår kan opnå og fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse 
mv. Endvidere registreres udgifter til mentorfunktion til 15-17-årige, der 
deltager i tilbud efter kapitel 10-11, og til personer under 30 år, der er 
omfattet af en indsats efter LAB, og som begynder et ordinært uddan-
nelsesforløb på almindelige vilkår.  
 
Udgiften dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på 
en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent, jf. 
§ 79, samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der vare-
tager mentorfunktioner jf. § 80. Udgifterne refunderes af staten med 50 
pct. 
 
Denne gruppering har virkning for Regnskab 2011. Fra 2011 registre-
res udgifter til mentorfunktion efter LAB § 80, stk. 2, 2. punktum på 
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8.42.44 Parkeringsfond 
På denne funktion registreres forskydninger i aktiver vedrørende parkeringsfonden. Det 
bemærkes, at indbetalinger til parkeringsfonden af hensyn til eventuel tilbagebetaling 
skal kunne specificeres på de enkelte bidragydere. 
 
I forbindelse med regnskabsafslutningen indtægtsføres på hovedkonto 2 et beløb for 
afholdte udgifter i forbindelse med etablering af parkeringspladser, jf. konteringsregler-
ne til funktion 2.22.01. Beløbet modposteres på funktion 8.42.44. Endvidere indtægtsfø-
res på funktionen en eventuel rentetilskrivning vedrørende parkeringsfonden. Modpo-
steringen foretages på funktion 7.52.56. 
 
 
FORSKYDNINGER I PASSIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (45) 
8.45.45 Alderssparefond 
På denne funktion registreres forskydninger i de omfattede personers og kommuners 
indskud i fonden samt de fra fonden udbetalte beløb. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling fra fonden. Registrering af kredit-
bevægelser sker dels ved indbetaling til fonden, dels ved renteindtægter af fondens 
aktiver. 
 
8.45.46 Legater 
På denne funktion registreres forskydninger i passiver tilhørende legater, dvs. selve 
legatkapitalen, dennes driftsregnskab samt eventuel prioritetsgæld vedrørende fast 
ejendom. 
 
Registrering af debetbevægelser sker i forbindelse med betaling af legatportioner, ren-
ter af prioritetsgæld og andre ejendomsudgifter vedrørende legater, ved henlæggelser 
til kapitalen samt ved afdrag på prioritetsgæld. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved tilgang af ny kapital, ved kursgevinster i for-
bindelse med køb af obligationer samt ved overførte driftsbeløb til legatkapitalen. End-
videre krediteres renteindtægter af værdipapirer m.v. samt huslejeindtægter og aktie-
udbytter. 
 
Endelig krediteres for optagelse af lån i fast ejendom. 
 
Værdipapirer kan efter den enkelte kommunes bestemmelse registreres til kursværdi 
eller til nominel værdi. 
 
8.45.47 Deposita 
På denne funktion registreres forskydninger i kapital, som kommunen modtager: 
 

• Til opbevaring 
• Som depositum for tilbudsmateriale 
• Som sikkerhed for betaling til kommunen af forfaldne skatter, vareleverancer og 

arbejde samt for leverandørers opfyldelse af kontrakter. 
 
Kommunen kan beslutte, at kapital, der enten modtages til opbevaring eller som depo-
situm for tilbudsmateriale, ikke skal registreres i kommunens regnskab, men i kontrol-
kartotek eller lignende. 
 
Kapital til opbevaring og deposita, der i henhold til beslutning skal registreres i kommu-
nens regnskab, samt kapital, der tjener som sikkerhed, skal registreres (kredit) på den-
ne funktion. 
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FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 
8.50.50 Kassekreditter og byggelån 
Denne funktion anvendes, når der med et pengeinstitut er truffet aftale om benyttelse af 
kassekreditter og byggelån. 
 
Det bemærkes, at forbigående overtræk på check-, folio- eller kontokurant-konti forbli-
ver på funktion 8.22.05. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved direkte indsætning af midler eller ved over-
førsel fra andre bankkonti samt ved den endelige prioritering til afløsning af byggelånet. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved træk på kontoen, herunder renter og provisi-
on. 
 
På funktionen registreres endvidere kreditbevægelser ved udstedelse af certifikater til 
den udstedte kurs, mens debetbevægelserne ved indløsning sker til kurs 100. Ligele-
des skal låneprovenuet ved REPO-forretninger uanset løbetiden krediteres på denne 
funktion. 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 
8.51.52 Anden gæld 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten. 
Der er tale om statens andel af beboerindskudslån, statens andel af efterlevelseshjælp 
ydet som lån, statens andel af frigørelsesafgift samt udgifter til sociale pensioner m.v., 
hvortil staten yder 100 pct. refusion. 
 
Det drejer sig om grundbeløb m.v. af sociale pensioner, hvortil staten yder 100 pct. 
refusion herunder den ekstra tillægsydelse, der konteres særskilt, børnetilskud og ud-
læg af underholdningsbidrag samt sygedagpenge og dagpenge vedrørende graviditet, 
barsel og adoption, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Endvidere drejer det sig om 
ATP-bidrag, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Desuden registreres her supplerende 
opsparingsordning for førtidspensionister. Endelig drejer det sig om orlovsydelser til 
ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. 
 
Der er til registrering af de sociale pensioner m.v. autoriseret følgende grupperinger: 
 
  001 Folkepension 
  002 Folkepension til repatrierede 
  003  Supplerende pensionsydelse (pensionslovens § 72 d) 
  004 Ventetillæg (opsat pension, jf. pensionslovens § 15 f) 
  005 Engangsbeløb (opsat pension, jf. pensionslovens § 15 d, stk. 4).  
  006 Højeste og mellemste førtidspension 
  007 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 
  008 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister  
  009 Børnetilskud 
  010 Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag 
  011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag 
  012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§27) 
  013 Sygedagpenge i øvrigt 
  014 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 
  015 ATP-bidrag førtidspension 
  018   Delpension 

  019  Tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtidspensi-
on 

  090  Refusion af offentlige pensioner 
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 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 
 098 Refusion af ATP-bidrag jf. integrationsloven 
 100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering 
 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 
 
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 104 ATP-bidrag fleksydelse, konteres kommunens andel af ATP-bidrag 
(der udgør ½-delen af det samlede ATP-bidrag). På gruppering 106 Fleksydelse, konte-
res 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. fleksy-
delse, 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 opkræ-
vede fleksydelsesbidrag til staten. Hertil kommer, at eventuelle tilbagebetalinger (udbe-
talinger) af fleksydelsesbidrag modposteres 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 
kontante tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag, der vedrører perioden før 16. maj 2011, 
jf. § 3, stk. 4. i Lov nr. 1367 af 28. december 2011 om ændring af lov om fleksydelse. 
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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. 
 
8.55.74 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.   
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag eller indfrielse. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved optagelse af lån eller ved træk på leveran-
dørkreditter. 
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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 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 funktionen 
med modpost på 8.75.94 Reserve for opskrivninger. Alternativt kan forskydningen regi-
streres 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
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9.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
Restgælden på udenlandske lån (funktion 9.55.74) reguleres ultimo hvert regnskabsår 
over balancekonto 9.75.99 efter valutakurserne pr. 31. december, hvorfor kun restgæl-
den ultimo regnskabsåret kan påregnes at være registreret til aktuelle valutakurser. 
 
9.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
Saldoen skal svare til restgælden vedrørende de pågældende lån. 
 
9.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
Saldoen svarer til den aktuelle restgæld, omregnet til danske kroner. Restgælden regu-
leres ultimo hvert regnskabsår over balancekonto 9.75.99 efter valutakurserne pr. 31. 
december, hvorfor kun restgælden ultimo regnskabsåret kan påregnes at være registre-
ret til aktuelle valutakurser. 
 
9.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 
 
9.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 
Saldoen skal svare til restgælden vedrørende de pågældende lån. Reguleringen sker 
ved årets udgang med modpost på 9.75.99. 
 
9.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver 
Forpligtelsen over for leasinggiver indregnes i balancen som en leasingforpligtelse på 
samme måde, som et almindeligt lån skal indregnes som en gældsforpligtelse. 
 
Størrelsen af gældsforpligtelsen svarer på indgåelsestidspunktet til værdien af det ind-
regnede aktiv. Aktiv og leasingforpligtelsen er derfor lige store på indgåelsestidspunk-
tet. Dette gælder ikke for leasede aktiver under bagatelgrænsen, hvor alene gældsfor-
pligtelsen optages i balancen. Leasingforpligtelsen krediteres funktion 9.55.79 og debi-
teres funktion 9.75.99. Aktivet debiteres funktion 9.58.80-9.68.87 og krediteres funktion 
9.75.91-9.75.93. 
 
Leasingydelserne opdeles i finansieringsomkostninger (renter), og afdrag der reducerer 
leasingforpligtelsen.  Ændringen i forpligtelsen kan registreres direkte på 9.55.79 med 
modpost på 9.75.99. 
 
Det er frivilligt at omkostningsføre finansielt leasede aktiver på de relevante funktioner 
med modpost på funktion 8.55.79.  
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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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5.3 Oversigt over tidsfrister i forbindelse med budgetvedtagelsen 
 
Fristerne i forbindelse med budgettets udarbejdelse og vedtagelse - herunder for ind-
sendelse af budgetmateriale til de centrale myndigheder - er opsummeret i nedenstå-
ende oversigt. 
 

Senest 15. september Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til kommunal  
   bestyrelsen. 

Senest 15. oktober Budgettet vedtages. 

Dagen efter budget-  Overordnede skatteoplysninger 
vedtagelse, dog  
senest d. 15. oktober  
 
Ultimo. oktober Hovedoversigt og særlige skatteoplysninger indsendes  
   til Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Ultimo oktober Særlige budgetoplysninger og budgetteringsforudsætninger 
indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den nær-
mere tidsfrist fremgår af det udsendte skemamateriale. 

Medio november Sammendrag og specifikationer indsendes til Danmarks  
   Statistik. 

Primo december Takstoplysninger indsendes til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. Den nærmere tidsfrist fremgår af det 
udsendte skemamateriale 

Senest 15. december Aktivitets- og ressourceoversigter vedrørende sygehuse 
indsendes til Sundhedsstyrelsen. 

Senest 5. januar Bevillingsoversigt, investeringsoversigt, takstoversigt og 
bemærkninger indsendes elektronisk til Økonomi- og Inden-
rigsministeriet på e-mail:budregn@oim.dk. 

 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender hvert år materiale i forbindelse med oven-
nævnte indberetninger. I dette materiale fastsættes konkrete frister for de enkelte dele 
af indberetningerne. 
 
Falder ovennævnte datoer på en lørdag eller søndag, udskydes fristen til den følgende 
mandag. Dette gælder dog ikke fristerne for budgetforslagets forelæggelse og budget-
tets vedtagelse. 
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Balancen skal udarbejdes efter bestemte formkrav. For de øvrige oversigter og redegø-
relser er der ikke fastsat formkrav. I kapitel 9.4 er der en vejledning om, hvordan års-
regnskabet kan opstilles. 
 

Årsregnskabet indsendes elektronisk til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 
1. juni på e-mail:budregn@oim.dk. 

 
Udgiftsregnskab 
 
a. Regnskabsopgørelse 
Regnskabsopgørelsen skal i en kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter 
opgjort efter udgiftsbaserede principper. Formålet med opgørelsen er at give en over-
ordnet præsentation af det faktiske årsresultat sammenholdt med det budgetterede. 
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, 
indeholde en regnskabsopgørelse. Opgørelsen skal som minimum vise årets resultat 
fordelt på henholdsvis det skattefinansierede område (hovedkonto 0, 2-7) og det 
takstfinansierede område (hovedkonto 1). Årsresultaterne sammenholdes med bud-
gettet.  

 
Til opgørelsen knyttes der en kort analyse og vurdering af årets resultat samt en forkla-
ring af årsagerne til afvigelser fra det budgetterede. 
Ud over det anførte er der ikke fastsat bestemte formkrav til den enkelte kommunes 
opstilling af regnskabsopgørelsen. 
 
b. Finansieringsoversigt 
Formålet med finansieringsoversigten er at vise, hvilken betydning årets 
regnskabsresultat opgjort efter udgiftsbaserede principper sammen med de finansielle 
dispositioner (bl.a. lånoptagelse) har for de likvide aktiver, samt om de likvide aktiver 
udvikler sig som budgetteret.  
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, 
indeholde en finansieringsoversigt. Oversigten skal vise, hvilken betydning årets ud-
giftsbaserede resultat sammen de øvrige finansielle dispositioner (hovedkonto 8) har 
for udviklingen i kommunens likvide beholdninger (fkt. 9.01-9.11) 

 
Ud over det anførte er der ikke fastsat bestemte formkrav til den enkelte kommunes 
opstilling af finansieringsoversigten.  
 
c. Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger 
Som en del af årsregnskabet skal udarbejdes en oversigt over de driftsbevillinger, som 
er genbevilget i det følgende år. 
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7.4 Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område. 
Der udarbejdes hvert kvartal – henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september 
og ultimo december – en økonomisk oversigt på det specialiserede sociale område, 
dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede. 
 
Oversigten skal hvert kvartal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen. 
Forelæggelsen foretages senest en måned efter opgørelsen for 1., 3. og 4. kvartal - 
henholdsvis 1. maj, 1. november og 1. februar. For 2. kvartal foretages forelæggelsen 
senest 2 måneder efter opgørelsen, d.v.s. senest den 1. september. Oversigterne drøf-
tes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. 
 
For at sikre oversigternes sammenlignelighed og for at øge gennemskueligheden i ud-
giftsudviklingen er det et krav, at kvartalsoversigten som minimum indeholder følgende 
oplysninger for de relevante funktioner: 1) Budget for pågældende år, 2) Evt. korrigeret 
budget og 3) Forventet regnskab. 
 
Oversigten baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale 
refusionsordning. 
 
Oversigten ledsages af en forklaring af årsagerne til eventuelle afvigelser fra såvel 
budgettet og et evt. korrigeret budget, herunder evt. opstillede budgetteringsforudsæt-
ninger om antal brugere samt pris på aktiviteter. Det forventede regnskab skal indehol-
de bindende dispositioner, som kommunalbestyrelsen har påtaget sig på området, men 
som evt. endnu ikke er bogført i overensstemmelse med kommunens regnskabsprak-
sis.  
 
7.4.1 Afgrænsning af funktioner og grupperinger 
Nedenfor er vist de funktioner og grupperinger, der skal indgå i kvartalsoversigten til 
kommunalbestyrelsen. 
Funktion/gruppering 

Udsatte børn og unge 
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 
5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 

Udsatte voksne og handicappede 
5.32.32, grp. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 
5.32.33, grp. 004 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 
5.32.35, grp. 001-004, 
008 og 091 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 
befordring 

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 
5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for 

alkoholskadede 
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 
5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold § 108 
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107 
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 
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5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103 
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 

 
Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet 
Der skal foretages en kvartalsvis indberetning af forventet regnskab for de ovenstående 
samt nedenstående funktioner og grupperinger til Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
Indberetningen foretages senest en måned efter opgørelsen for 1., 3. og 4. kvartal - 
henholdsvis 1. maj, 1. november og 1. februar via ministeriets indberetningshjemme-
side www.indtast.dk. Indberetningen for 2. kvartal foretages senest to måneder efter 
opgørelsen og samtidig med indberetningen af det forventede årsregnskab for hele det 
kommunale regnskabsområde, d.v.s. senest den 1. september, jf. afsnit 7.7.4. 
 
Funktion/gruppering 

Pleje og omsorg 
5.32.32, (ex.grp. 
002 og 003) 

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 

5.32.33, (ex.grp. 
004) 

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 

5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 
5.32.35, (ex.grp. 
001-004, 008 og 
091) 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 

5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. Ved pasning af 
døende i eget hjem 
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7.5 Revision 
 
Den kommunale styrelseslov indeholder i §§ 42 og 45 bestemmelser om den kommu-
nale revision. Bestemmelserne er uddybet og præciseret i Økonomi- og 
Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, 
revision m.v.. Der kan herudover bl.a. henvises til de særlige regler i Social- og Integra-
tionsministeriets bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse 
og revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeri-
et for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortom-
råder. 
 
Det følger af bestemmelserne, at enhver kommune skal lade sine regnskaber revidere 
af en statsautoriseret eller registreret revisor. Kommunens revision skal være sagkyn-
dig og uafhængig. Revisionen skal have adgang til at foretage de undersøgelser m.v., 
den finder nødvendige. De nærmere regler om revisionen fastsættes i et revisionsregu-
lativ. 
 
Årsregnskabet afgives af kommunalbestyrelsen til revision inden den 1. juni i det efter-
følgende år, jf. afsnit 7.1 ovenfor. 
 
Ved revisionen skal det efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, 
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevil-
linger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Endvidere vurderes det, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes be-
slutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en 
økonomisk hensigtsmæssig måde. 
 
Revisionen afgiver beretning om revisionen af årsregnskabet, der forsynes med en på-
tegning om, at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets be-
stemmelser. 
 
Revisionens årsberetning skal afgives til kommunalbestyrelsen inden den 15. august. 
 
Årsberetningen skal herefter forelægges økonomiudvalget og øvrige kommunale myn-
digheder og behandles på et møde i kommunalbestyrelsen, jf. beskrivelsen af denne 
procedure i afsnit 7.1. 
 
Ud over revisionen af årsregnskabet skal revisionen regelmæssigt foretage en kritisk 
gennemgang af kommunens regnskabsføring mv. og afgive delberetning herom. 
 
Behandling af revisionens delberetninger foregår efter samme procedure som for års-
beretningen. 
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7.6  Oversigt over tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 

m.v. 
 
De tidsfrister i forbindelse med bogføring, regnskabsaflæggelse og revision, som er 
omtalt i de foregående afsnit, er opsummeret i oversigten nedenfor. Alle datoer refere-
rer til året, der følger efter det år, regnskabet vedrører. 
 

15. januar-ultimo februar 
Inden 1. april 
Senest 1. april 
 
Medio april 
 
Inden 1. juni 
 
 
Inden 15. august 
 
 
Senest 30. september 
 

Supplementsperioden udløber. 
Posteringsmæssig regnskabsafslutning 
Specifikationer (inklusive balancen) indsendes til Dan-
marks Statistik.  
Særlige regnskabsoplysninger indsendes til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. 
Årsregnskabet afgives af kommunalbestyrelsen til revision 
og indsendes elektronisk til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet på e-mail: budregn@oim.dk. 
Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet 
til kommunalbestyrelsen. 
Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, kommu-
nalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, sendes til 
tilsynsmyndigheden. 
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det skattefinansierede område (hovedkonto 0, 2-7) og det takstfinansierede område 
(hovedkonto 1). Det forventede årsresultat sammenholdes med budgettet.  

 
Til opgørelsen knyttes der en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat 
samt en forklaring af årsagerne til afvigelser fra det budgetterede årsbudget. 
 
Ud over det anførte er der ikke fastsat bestemte formkrav til den enkelte kommunes 
opstilling af regnskabsopgørelsen. 
 
7.7.3.2. Regnskabsoversigt 
Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsover-
sigt, dvs. den skal vise det forventede årsregnskab på bevillingsniveau. Regnskabs-
oversigten skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i 
1. halvår afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab. 
 

Halvårsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrel-
sen, indeholde en regnskabsoversigt. Beløbene i regnskabsoversigten skal som mi-
nimum være specificeret på de poster - afgrænset i forhold til kontoplanen - hvortil der 
er meddelt bevilling ved budgettets vedtagelse og efterfølgende tillægsbevillinger. 
Regnskabsoversigten skal indeholde følgende kolonner for henholdsvis: 
 

• Bevillingerne afgivet ved budgettets vedtagelse 
• Tillægsbevillinger afgivet i løbet af 1. halvår 
• Halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni  
• Forventet årsregnskab 

 
 
 
Regnskabsoversigten skal i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig 
vedrørende forventede væsentlige afvigelser mellem bevillingerne afgivet ved budget-
tets vedtagelse og det forventede årsregnskab. 
 
Ud over det anførte er der ikke fastsat bestemte formkrav til den enkelte kommunes 
opstilling af regnskabsoversigten. Regnskabsoversigt og bevillingsoversigt til budgettet 
skal dog følge samme opstillingsform. 
 
 
7.7.4 Indberetning af regnskabsoplysninger og indsendelse af regnskabs-
materiale til de centrale myndigheder i tilknytning til halvårsregnskabet 
 
 

Det politisk godkendte halvårsregnskab indeholdende en regnskabsopgørelse og en 
regnskabsoversigt indsendes umiddelbart efter godkendelsen i kommunalbestyrelsen 
elektronisk til Økonomi- og Indenrigsministeriet på e-mail: budreg@oim.dk. 

 
Herudover skal der foretages en indberetning til Danmarks Statistik, hvor halvårsregn-
skabet opgjort pr. 30. juni er specificeret i overensstemmelse med indberetningen af 
det specificerede årsregnskab, jf. afsnit 7.2.2.2.a. 
 

Der skal udarbejdes specifikationer til halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni, dvs. en 
oversigt over de endelige regnskabsposter, hvor specifikationsgraden svarer til den 
autoriserede kontoplan. Specifikationsgraden er følgende: 
 
• Hovedkonto (0-8) 
• Hovedfunktion
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7.8  Oversigt over tidsfrister i forbindelse med halvårsregnskabet og oversigter 

vedrørende likviditeten opgjort efter kassekreditreglen og oversigter vedrø-
rende det specialiserede sociale område 

 
De tidsfrister i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet, udarbejdelsen af oversigter 
vedrørende likviditeten opgjort efter kassekreditreglen og oversigter vedrørende det specialise-
rede sociale område, som er omtalt i afsnit 7.3, 7.4 og 7.7, er opsummeret i oversigten neden-
for.  
 

1. maj  
 
 
 
14. juli 
 
15. juli 
 
1. august 
 
 
1. september 

 
 

 
 
Senest 24. september 
 
 
 
1. november 

 
 

 
1. februar (året efter) 
 
 

Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen og oversigt vedrø-
rende det specialiserede sociale område for 1. kvartal forelægges 
medlemmerne af kommunalbestyrelsen og indberettes til Økonomi- 
og Indenrigsministeriet. 
Supplementsperiode for halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni udlø-
ber 
Specifikationer for halvårsregnskabet (hovedkonto 0-6) indsendes til 
Danmarks Statistik 
Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen for 2. kvartal fore-
lægges medlemmerne af kommunalbestyrelsen og indberettes til 
Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område for 2. kvartal 
forelægges medlemmerne af kommunalbestyrelsen og indberettes til 
Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
Det forventede årsregnskab indberettes til Økonomi- og Indenrigs-
ministeriet (evt. med forbehold for politisk godkendelse) 
Halvårsregnskabet (halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni og det 
forventede årsregnskab) godkendes af kommunalbestyrelsen og 
offentliggøres. Halvårsregnskabet indsendes elektronisk til Økonomi- 
og Indenrigsministeriet på e-mail: budregn@oim.dk  
Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen og oversigt vedrø-
rende det specialiserede sociale område for 3. kvartal forelægges 
medlemmerne af kommunalbestyrelsen og indberettes til Økonomi- 
og Indenrigsministeriet. 
Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen og oversigt vedrø-
rende det specialiserede sociale område for 4. kvartal forelægges 
medlemmerne af kommunalbestyrelsen og indberettes til Økonomi- 
og Indenrigsministeriet. 

 
Falder ovennævnte datoer på en lørdag eller søndag, udskydes fristen til den følgende mandag. 




