
 

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og 

regnskabssystem for kommuner” (ny kontoplan m.m.) 

 
Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- 

og regnskabssystem for kommuner”: 

 

Kapitel 3 og 4 

Hovedkonto 3 

1. Ændringer vedrørende specialundervisning 

 

Hovedkonto 5 

2. Ny hovedfunktion, 5.22 Central refusionsordning, og ny funktion, 

5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning. 

3. Opdeling af grp. 003 på funktion 5.32.33 

4. Ny gruppering til resultattilskud for repatriering på funktion 5.46.65  

5. Nedlæggelse af funktion 5.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelses-

indsats for forsikrede ledige. 

 

Hovedkonto 7 

6. Præcisering vedrørende restudlodning af FSB-midler 

7. Ny gruppering 003 vedrørende kompensation til kommuner for uret-

mæssigt opkrævet grundskyld på funktion 7.68.94 

 

Kapitel 7 

  

8. Ændring af indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrø-

rende det specialiserede socialområde. 

 

9. Præcisering vedrørende kommunale halvårsregnskaber. 

 

10. Øvrige ændringer 

 

Ad 1 Ændringer vedrørende specialundervisning 

Med henblik på at opnå mere specifik viden om ressourceforbruget til special-

undervisning og under hensyntagen til, at mulighederne for at opnå eksakte 

regnskabsbaserede data om væsentlige udgiftselementer i de samlede udgif-

ter til specialundervisning er begrænsede, ændres kontoplanen.  

 

På funktion 3.22.08. Kommunale specialskoler autoriseres følgende nye grup-

peringer: 

001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 

Samtlige kommunalbestyrelser 

Slotsholmsgade 10-12 

DK-1216 København K 

 

T +45 7226 9000 

F +45 7226 9001 

M im@im.dk 

W www.sum.dk 

 

 

Dato:  

Enhed: Kommunaløkonomi 

Sagsbeh.:  

Sags nr.:  

Dok. nr.:  

 

http://www.sum.dk/
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002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 

i anden kommune 

003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 

004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 

005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for 

distriktsskolen 

 

Som følge af ændringerne foretages konsekvensrettelser på funktionerne 

3.22.01, 3.22.05, 3.22.06 og på funktion 3.22.07 oprettes en ny gruppering 

003 til befordring af elever. 

 

003 Udgifter til befordring. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2012. 

 

Ad 2 Ny hovedfunktion, 5.22 Central refusionsordning, og ny funktion, 

5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning. 

I aftale om kommunernes økonomi for 2012 er det aftalt, at refusionsindtægter 

fra den centrale refusionsordning ikke indgår i opgørelsen af serviceudgifterne 

(netto).  

 

Refusionsindtægterne adskilles derfor fra de refusionsberettigede udgifter og 

registreres på en ny funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsord-

ning. De eksisterende autoriserede grupperinger vedr. den centrale refusions-

ordning, der findes på funktionerne 5.25.17, 5.28.20-5.28.24, 5.32.32-5.32.35, 

5.35.40, 5.35.42, 5.38.45-5.38.59 og 5.57.72 overføres som grupperinger til 

den nyoprettede funktion.  

 

Det gælder fortsat, at såfremt refusionen for nogle enkeltpersoner omfatter 

udgifter, der henhører under flere funktioner, så skal den samlede refusions-

indtægt konteres på den gruppering under funktion 5.22.07, hvorunder stør-

stedelen af refusionsindtægten kan henføres. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2012. 

 

Ad 3 Opdeling af gruppering 003 på funktion 5.32.33 

På funktion 5.32.33 deles gruppering 003 op i to grupperinger. Formålet er at 

adskille udgifter efter hhv. Servicelovens § 84 og udgifter efter Servicelovens 

§§ 85 og 102. 

 

Grupperingerne vil fra budget 2012 se således ud: 

003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (SEL § 84) 

 

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig ned-

sat funktionsevne eller varige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 

 

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2012. 

 

Ad 4 Ny gruppering til resultattilskud for repatriering på funktion 5.46.65 

Med Folketingets vedtagelse den 24. juni 2011 af L 211 om forslag til lov om 

ændring af integrationsloven og repatrieringsloven indføres med virkning fra 1. 

juli 2011 et resultattilskud til kommunerne for repatriering på 25.000 kr. for 
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hver udlænding med bopæl i kommunen, som repatrierer med støtte i medfør 

af repatrieringsloven. 

 

Der oprettes derfor en ny gruppering 090 Resultattilskud for repatriering til re-

gistrering heraf. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2011. 

 

Ad 5 Nedlæggelse af funktion 5.68.94 

Funktion 5.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede le-

dige nedlægges. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2012. 

 

Ad 6 Præcisering vedr. restudlodning af FSB-midler 

Det præciseres, at restudlodning af FSB-midler (salg af KommuneForsikring), 

der finder sted i 2011, skal indtægtsføres på funktion 7.32.21 Aktier og an-

delsbeviser m.v., jf. i øvrigt pkt. 11 i orienteringsskrivelse af 18. december 

2008 vedr. 12. omgang rettelsessider. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2011. 

 

Ad 7 Ny gruppering 003 vedrørende kompensation til kommuner for 

uretmæssigt opkrævet grundskyld på funktion 7.68.94 

Regeringen har med lov nr. 1605 af 22. december 2010 gennemført en æn-

dring af lov om kommunal ejendomsskat, der fremadrettet sikrer overens-

stemmelse mellem kommunernes praksis og lovgrundlaget for fradrag for for-

bedringer i forbindelse med betaling af ejendomsskatter. Det fremgår af aftalen 

mellem regeringen og KL om den kommunale økonomi for 2012 og Akt 154 

23/6 2012, at staten refunderer de enkelte kommuner de faktiske tilbagebeta-

linger til borgerne, der skal finde sted som følge af den uretmæssigt opkræve-

de grundskyld. Kompensationen registreres på en ny gruppering 003 på funk-

tion 7.68.94 Grundskyld. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil i efteråret 2011 

udarbejde en bekendtgørelse om udbetalingen af kompensationen til kommu-

nerne. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2011. 

 

Ad 8 Ændring af indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved-

rørende det specialiserede socialområde 

I forbindelse med indberetningen af de kvartalsvise oplysninger på det specia-

liserede socialområde til Indenrigs- og Sundhedsministeriet ændres indholdet 

således, at der fremover alene skal indberettes oplysninger om forventet regn-

skab. 

 

Det er fortsat et krav, at oplysninger om evt. korrigeret budget indgår i oversig-

ten som hvert kvartal skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrel-

sen. 
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Ændringen træder i kraft med virkning fra indberetningen for 2. kvartal 2011. 

 

Ad 9 Præcisering vedrørende kommunale halvårsregnskaber 

Det præciseres, at regnskabsopgørelsen, der skal indgå i halvårsregnskabet 

også skal omfatte hovedkonto 7, da opgørelsen i en kortfattet form skal vise 

kommunens udgifter og indtægter og give en overordnet præsentation af halv-

årsregnskabet opgjort pr. 30. juni og det forventede årsresultat sammenholdt 

med det budgetterede.  

 

Det præciseres ligeledes, at indberetningen af halvårsregnskabet opgjort pr. 

30. juni til Danmarks Statistik omfatter hovedkonto 0-8. Indberetningen af 

halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni til Danmarks Statistik erstatter indberet-

ningen af kvartalsregnskabet for 2. kvartal, og sker i øvrigt på samme måde 

som indberetningen af kvartalsregnskaberne. Det bemærkes, at oplysninger 

om det forventede regnskab ikke skal indberettes til Danmarks Statistik, men 

indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 1.september via 

www.indtast.dk, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelse af 10.juni 

2011. 

 

Ad 10 Øvrige ændringer 

Øvrige ændringer har alle virkning for regnskab 2011. 

 

a) På funktion 5.68.91 gruppering 006 tilføjes bemærkninger i konteringsvej-

ledningen om anvendelse af grupperingen til jobcentrenes driftsudgifter til 

nyuddannede med handicap i løntilskud, der er medlem af en a-kasse, og 

omfattet af § 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

 

b) Det præciseres, at udgifter til busskure og busstandere m.v. skal konteres 

på funktion 2.22.05 Driftsbygninger og pladser og ikke funktion 2.32.31 

Busdrift. Der er som følge heraf adgang til momsafløftning på disse udgif-

ter, hvilket ikke er tilfældet på funktion 2.32.31, jf. afsnit 2.6 side 4 i bud-

get- og regnskabssystem for kommuner. 

 

c) Det præciseres, at kommunernes udgifter til Patientombuddet, jf. § 18 i lov 

om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, skal konte-

res på funktion 4.62.90 Andre sundhedsudgifter. 

 

d) På funktion 5.28.20 foretages opdateringer af hjemmelshenvisninger. 

 

e) På funktion 5.28.21 foretages opdateringer af hjemmelshenvisninger. 

 

f) På funktion 5.28.23 foretages opdateringer af hjemmelshenvisninger. 

 

g) Der foretages en korrekturændring af henvisningerne til bekendtgørelse 

om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på So-

cialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Ind-

vandrere og Integrations ressortområder.  
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h) De likvide beholdninger afgrænses i balancen som funktionerne 9.22.01-
9.22.11. Der foretages en konsekvensrettelse heraf i afsnit 7.2. 
 

i) På funktion 3.30.44 slettes henvisning til funktion 5.68.98, grp. 016 som 

blev nedlagt med orienteringsskrivelse af 31. marts 2011. 

 

j) På funktion 5.32.32 grp. 011 og 012 slettes (hjemmehjælp) i overskrifter-

ne, da det er en forældet betegnelse. 

 

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner: 

Afsnit Side Punkt 

3.3 1 1 

3.5.1 1 og 2 2 

3.5.2 1 10d), 10e) og 2 

3.5.2 1 og 2 10f) og 2 

3.5.3 1 og 2 2 og 3 

3.5.3 1 10j) 

3.5.4 1 og 2 2 

3.5.5 2 4 

3.5.7 2 2 

3.5.9 3 5 

3.7 4 7 

4.3 1 og 4-8 1 

4.3 11 10i) 

4.4 3 10c) 

4.5.0 4 2 

4.5.1 1 og 5 2 

4.5.2 1-3 10d) 

4.5.2 3-4 10e) 

4.5.2 5 10f) 

4.5.3 4 10j) 

4.5.3 6 3 

4.5.4 1 2 

4.5.5 6 4 

4.5.7 5 2 

4.5.7 6, 11, 14 10g) 

4.5.8 1,6 10g)   

4.5.9 14 5   

4.5.9 8 10a)   

4.7 11 7   

7.2 5 10h)   

7.4 2 8   

7.7 2 9   

9.4 5 10h) 

 

Spørgsmål til Budget- og regnskabssystem for kommuner kan rettes til Su-

sanne Wad Leth swle@im.dk, tlf.72 28 25 80 eller Christian Bo Christiansen 

cbc@im.dk, tlf. 72 28 25 57 

 

Med venlig hilsen 

Christian Bo Christiansen 

mailto:swle@im.dk
mailto:cbc@im.dk
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Dato: Juni 2011  Ikrafttrædelsesår: Budget 2012 

 

 

3 Undervisning og kultur 

FOLKESKOLEN M.M. (22) 

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

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

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

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

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

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

håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 

002 Bidrag til staten for elever med svære handicap på efterskoler, 

husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 
  003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov om frie 

kostskoler 
3.22.14  Ungdommens Uddannelsesvejledning 
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 

1 Drift 
 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 

  002 Køb af pladser  
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 

1 Drift
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Dato: Juli 2009  Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2009 

 

 

 
 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 

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

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

undervisningsforløb 
  003 Supplerende tilskud 
  004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler  
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.3 - side  3 

  

Dato: 15. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 
 

 

FOLKEBIBLIOTEKER (32) 

3.32.50 Folkebiblioteker 
 1 Drift 
  003 Bøger m.v. 
  008 Andre udlånsmaterialer 
 
 
KULTUREL VIRKSOMHED (35) 

3.35.60 Museer 
 2 Statsrefusion 
  002 Ordinært statstilskud 
  004 Ekstraordinært statstilskud 
3.35.61 Biografer 
3.35.62 Teatre 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre 
3.35.63 Musikarrangementer 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende musikskoler 
3.35.64 Andre kulturelle opgaver 
 
 
FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V. (38) 

3.38.70 Fælles formål 
3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 
 1 Drift 
  001 Undervisning 
3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 
 1 Drift 
  002 Aktiviteter 
3.38.74 Lokaletilskud 
 1 Drift 
  001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning. 
  002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 
  092 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den 

folkeoplysende voksenundervisning. 
  093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige 

folkeoplysende foreningsarbejde. 
3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 
3.38.77 Daghøjskoler 
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 
  uddannelsesinstitutioner mv.  
 1. Drift 
  001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov 

om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser 
m.v. 

 
Regional udvikling vedr. uddannelse (41) 

3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet 
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Dato: juni 2011 Ikrafttrædelsesår: Budget 2012 

 

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 
  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) 
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 
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Dato: Juni 2010 Ikrafttrædelsesår: Budget 2012 

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  
 
 
TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 
 1 Drift 
  001 Plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1) 
  002 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3) 
  003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) 
  004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5) 
  005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 

1, nr. 4) 
  006 Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1. nr. 5 og 6) 
  007 Advokatbistand (§ 72) 
  008 Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2) 
  092 Betaling (§§ 159 og 160) 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende advokatbistand 
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
 1 Drift 
  002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 

 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges proble-
mer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 

  004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller 
den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) 

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

stk. 2 og § 76 stk. 3. nr. 2) 
  008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6) 
  009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 

52, stk. 3, nr. 8) 
  010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak-

tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9) 
  011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må an-

ses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en 
ungs særlige behov for støtte (§ 52a). 

  013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et 
barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§§ 54 og 54 a) 

 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
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5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
 1 Drift 
  001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 
og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4) 

  002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 
66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 
og 3) 

  092 Betaling (§ 159 og 160) 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 
 1 Drift 
  092 Betaling (§ 159 og 160) 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 
 
5.32.30 Ældreboliger 
 1 Drift 
  001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 
  005 Lejetab 
  006 Eventuelt tab på garanti for indekslån 
  092  Lejeindtægter 
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 
 1 Drift 
  001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) 

omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven §§ 83 og 94) 
  002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv anta-

ger (Serviceloven § 94b og 95) 
  003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsev-

ne (Serviceloven § 96) 
  004 Hjemmesygepleje 
  009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), 

(Serviceloven § 83, jf. §§ 91 og 92) 
  011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Servicelo-

ven § 83, jf. § 93) 
  012 Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32) 

013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven 
§ 32) 

014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling  
(friplejeboligloven § 32) 

092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit 
valg af leverandør 

093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit 
valg af leverandør 

 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 
 1 Drift 
   001 Forebyggende hjemmebesøg  
   002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelo-

vens § 79 
   003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelo-

vens § 84) 

   004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig 

nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 

85 og 102) 

      092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 
   093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse 

med afløsning og aflastning 
  2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 
 1 Drift 
  094 Beboeres betaling for husleje 
  096 Beboeres betaling for el og varme 
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 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring  
 1 Drift 
  001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)  
  002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112) 
  003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112) 
  004 Høreapparater til personer (servicelovens § 112) 
  005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) 
  006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) 
  007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) 
  008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (servicelovens §§ 112 og 113) 
  009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) 
  010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) 
  011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) 
  091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens § 114) 

  093 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget 

hjem.  
 1 Drift. 
  001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119.  
  003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelo-

vens § 122 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 

RÅDGIVNING (35) 

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 
 1 Drift 
  001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter.  

 
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) 

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

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

§ 141) 
 1 Drift 
  001 Dagbehandling 
  002 Døgnbehandling 
  003 Ambulant behandling  
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) 
 1 Drift 
  001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) 
  002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) 
  092 Egenbetaling (§ 163, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 
 1 Drift 
  001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 
  002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 
  003 Længerevarende botilbud for sindslidende. 
  005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102) 
  093 Beboeres betaling for service 
  094 Beboeres betaling for husleje 
  096 Beboeres betaling for el og varme 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
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5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)  
 1 Drift 
  001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 
  002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funkti-

onsevne (handicap). 
  003 Midlertidigt botilbud for sindslidende.  
  005  Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102) 
  092 Beboeres betaling (§ 163) 
 2 Statsrefusion 
  002  Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion.  
  003  Berigtigelser 
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99) 
 1 Drift 
  002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (§ 99) 
  003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97) 
  004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 98) 
  005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (§ 

99)  
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003  Berigtigelser 
5.38.58  Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 
 1 Drift 
  001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 
  002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 
  003 Beskyttet beskæftigelse til personer under alkohol- og stofmisbrugsbe-

handling 
  005 Arbejdsvederlag (§ 105) 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003  Berigtigelser 
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 
 1 Drift 
  001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale proble-

mer 
  002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 
  003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmis-

brugsbehandling 
  005 Arbejdsvederlag (§ 105) 
   2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003  Berigtigelser 
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5.46.61 Introduktionsydelse 
 1 Drift 
  004 Ydelse til udlændinge 
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 
  090 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 50 pct. refusion 
  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 
 2 Statsrefusion 
  004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge 
  005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 
 
5.46.65 Repatriering 
 1 Drift 
  001 Hjælp til repatriering 
  090 Resultattilskud for repatriering 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 
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   (Serviceloven, § 41) 
  010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100) 
  015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af 

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

mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, stk. 8) 
  017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a) 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017.  
  003 Berigtigelser 
 
5.57.73 Kontanthjælp 
 1 Drift 
  001 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke refu-

sionsberettiget (§ 100, stk. 1, 104, stk. 1, § 104, stk. 2 og § 104a i Lov 
om aktiv socialpolitik) 

  002 Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i 
kapital 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget 
(§ 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik) 

  003  Kontant- og starthjælp til sygemeldte personer, hvor kommunen ikke 
har foretaget sygeopfølgning efter § 12 b (§ 100a i lov om aktiv social-
politik) 

  006 Afløb af udgifter til kontanthjælp m.v., der er ydet med 35 pct. refusion 
  013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 

år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1 og 2, § 25, 
stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, § 25 a , og § 26, stk. 5 i 
Lov om aktiv socialpolitik) 

  016 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 
  017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i Lov 

om aktiv socialpolitik) 
  018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 

30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 2, nr. 3, § 25, stk. 3, § 25, 
stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12, nr. 2 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk. 5 i 
Lov om aktiv socialpolitik) 

  019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til 
asylansøgere med 30 pct. refusion (§§ 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv 
socialpolitik) 

  020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 
1, nr. 3 og 4, § 25, stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, § 25 a, og 
§ 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 

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

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

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

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

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

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

094 
  002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, 018-

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

samt regnskabsaflæggelse og revision) 
 004 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 
  093 og 095 med 35 pct. refusion 
  020 Tilskud fra EU 
  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på 

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

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

  005 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 
100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 52, 63, 64 og 65 og lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63)  006 Hjælp i øvrigt 
til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. 
refusion 

  016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 
  020 Tilskud fra EU 
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
 1 Drift 
  004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 
  005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 
  007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 

§ 83) 
  010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion  
  011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov 

om aktiv beskæftigelsesindsats § 51). 
  012 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og 100). 
  014 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion 

(§§ 25, 25 a og 26, stk. 5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i 
Lov om aktiv socialpolitik). 

  015   Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion 

  016   Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 pct. refu-

sion 

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

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

  097  Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap 12) med 30 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 
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  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 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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 005  Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, herunder 

udgifter til vejledning og opkvalificering, andre aktører og flyttehjælp m.v. 

(gruppering 001, 002, 003 og 004) med op til 50 pct. refusion indenfor et 

rådighedsbeløb, jf. § 117b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til og 

med 2010 
 006  Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-106) fra 

2011 

 
5.68.93 Jobcentre 
 1 Drift 
  002 Initiativer vedr. større virksomhedslukninger jf. § 43 i Styringsloven  
 
5.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 
 1  Drift  
  001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelses-

indsats § 55)  
  003 Undervisning (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)  

  020 Udgifter til alternativt tilbud ved manglende overholdelse af kvote for 

løntilskudsstillinger, kommunen som ansvarlig myndighed (§ 56a i lov 

om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) 
 2 Statsrefusion  
  003 Berigtigelser (Lov om aktiv en beskæftigelsesindsats § 110, stk. 5 og § 

111)  
  020 Tilskud fra EU  
 
5.68.96 Servicejob 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob) 
 
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 
 1 Drift 
  001 Løn til personer i seniorjob 
  002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs 
 2 Statsrefusion 
  002 Tilskud til kommunale seniorjob 
  003 Berigtigelser vedr. seniorjob 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.9 - side  4 

  

Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 

 
5.68.98 Beskæftigelsesordninger 
 1 Drift 
  001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 
  002 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse 
  003 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik 

(lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 50 a)   
  008 Tilskud for 2010 til jobcentre til ikke forsikrede ledige fra den statslige 

flaskehalsbevilling (Styingsloven § 42). 
  009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og 

selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55) 

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

  011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. 

(lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76 og 77). 
  012 Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81 
  015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats § 75b) 
  017 Udgifter til mentor for flere personer, jf. lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats § 78-81 (§ 80, stk. 2, 2. punktum) 
  019 Afløbsudgifter og tilskud i 2010 til jobcentre og pilotjobcentre vedrøren-

de kommunale målgrupper afholdt i forbindelse med akutte flaskehals-
problemer, jf. Styringsloven § 42 

  090 Jobpræmie til enlige forsørgere 
  091 Tilbagebetaling af uretmæssig modtaget jobpræmie 

094 Afløb vedr. driftsudgifter til aktivering af kontant- og starthjælpsmodta-
gere, der vedrører 2010, men som først afholdes på regnskab 2011. 
Udgifterne dækker grupperingerne 004, 005, 006, 007, 013, 014, 016, 
018, 020 og 092 

 

 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale 

område § 85, stk. 1) 
  006 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af 

ledighedsydelse 
 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17-årige 

med 50 % refusion  
  009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen 
  019  Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 
  020 Tilskud fra EU  

 
 
STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE OG ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (72) 

5.72.99 Øvrige sociale formål 
 1 Drift 
  001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 
  002 Udgifter til husly (§ 80) 
  003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) 
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SKATTER (68) 

7.68.90 Kommunal indkomstskat 
 7 Finansiering 
  001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 
  002 Afregning af forskelsbeløb 
  006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 
  010 Afregning af indkomstskatter med andre kommuner 
  015 Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat    
7.68.92 Selskabsskat 
 7 Finansiering 
  001 Afregning af selskabsskat m.v. 
7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster 
 7 Finansiering 
  002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven 
  004 Kommunens andel af skat af dødsboer 
  005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven  
 
7.68.94 Grundskyld 
 7 Finansiering 
  001 Grundskyld 
  002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld 
  003 Kompensation for uretmæssigt opkrævet grundskyld 
7.68.95 Anden skat på fast ejendom 
 7 Finansiering 
  001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 
  002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 
  003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb 
7.68.96 Øvrige skatter og afgifter 
 7 Finansiering 
  004 Efterbetaling og bøder 
  005 Frigørelsesafgift 
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Hovedkonto 3 Undervisning og kultur 
 
 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet m.v. samt fri-
tidsundervisning og kulturelle formål: folkebiblioteker, museer m.v. 
 
 

FOLKESKOLEN M.M. (22) 

På denne hovedfunktion registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunale fol-
keskoler og de hertil knyttede aktiviteter, såsom skolebiblioteker, skolefritidsordninger 
m.v. 
 
Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktionerne 3.22.01 Folkeskoler og 
3.22.05 Skolefritidsordninger, og 3.22.08 Kommunale specialskoler 
 
Administrationsudgifter vedrørende kommunens centrale skoleforvaltning, herunder 
skoledirektør, registreres ikke på hovedkonto 3, men på hovedkonto 6. Udgifter vedrø-
rende den administration, der finder sted på de enkelte skoler m.v., registreres derimod 
på omkostningssted på funktion 3.22.01. Har kommunen en ledende skoleinspektør, 
der varetager inspektøropgaver på en skole, registreres udgifterne hertil på omkost-
ningssted funktion under 3.22.01. 
 
Med hensyn til skolebestyrelser gælder, at de udgifter, som kommunalbestyrelsen træf-
fer beslutning om, dvs. udgifter vedrørende valg, vederlag og mødediæter, registreres 
på funktion 6.42.42. Udgifter i forbindelse med varetagelsen af skolebestyrelsens mø-
devirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte skolebestyrelse kom-
petence til at træffe nærmere beslutning om, registreres på omkostningssted på funkti-
on 3.22.01. 
 

3.22.01 Folkeskoler 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkesko-
ler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, admini-
stration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. 
 
Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende skolers tjenesteboliger og 
skolekonsulenter og andet personale, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. 
 
Desuden konteres udgifter til specialundervisning, der finder sted i de almindelige folke-
skoler, dvs. i specialklasser eller som enkeltintegration i den overvejende del af under-
visningstiden. Særlige undervisningstilbud, der omfatter den overvejende del af elevens 
undervisningstid, betegnes specialundervisning, dvs. at tilbuddet, hvis elevens samlede 
ugentlige lektionstal er 24, skal overstige 12 lektioner om ugen svarende til 9 hele klok-
ketimers undervisning om ugen eller 360 timer om året. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig ind på, registreres 
ligeledes her.  
 
Udgifter til børneteatre registreres på funktion 3.35.62. 
 
Registrering på omkostningssted 
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.22.01. Såle-
des skal hver institution under funktion 3.22.01 tildeles et omkostningsstednummer i 
intervallet 0101-9999. 
 
Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve undervisningen samt udgifter 
og indtægter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelsen er i regnskabet om
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3.22.04 PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og sko-
lepsykologens kontor, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat 
psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitatsionsprocessen, jf. folkesko-
lelovens § 12, stk. 2. 
 

3.22.05 Skolefritidsordninger 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger 
efter folkeskoleloven. Såfremt lokaler og udenomsarealer anvendt af skolefritidsordnin-
ger er adskilt fra folkeskolens fysiske rammer, registreres udgifter hertil på funktion 
3.22.05. Udgifter til lokaler og udenomsarealer, der benyttes af såvel skolefritidsordnin-
ger som folkeskoler, registreres derimod på funktion 3.22.01. 
 

Indtægter og udgifter i forbindelse med pasningstilbud, der gives som et samlet under-

visnings- og pasningstilbud på kommunale specialskoler, konteres under funktion 

3.22.08, gruppering 004. 
 
 
Regler for registrering på omkostningssted for skolefritidsordninger 
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.22.05. Såle-
des skal hver institution under funktion 3.22.05 tildeles et omkostningsstednummer i 
intervallet 0101-9999. 
 
Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve pasningen samt udgifter og 
indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse er i regnska-
bet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.  
 
Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med selve pasningen kan nævnes 
udgifter til lønninger til personale, der passer børnene (herunder vikarer), varer og ma-
terialer, der forbruges i forbindelse med pasningen af børnene (forplejning, legetøj m.v.) 
og aktiviteter med børnene (udflugter m.v.),  
 
Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasnings-
ydelse kan nævnes udgifter til inventar (borde, stole, hårde hvidevarer m.v.), udstyr til 
legepladser, rengøring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, vand og varme. Der-
udover registreres udgifter i forbindelse med administration på selve institutionen (dvs. 
den administration der varetages af det på institutionen ansatte personale) på omkost-
ningssted. Endvidere registreres udgifter til husleje, udenomsarealer og udvendig vedli-
geholdelse på omkostningssted.  
 
Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse, sygedagpengerefusion 
og pensionsforsikringer vedrørende det på institutionen ansatte personale på omkost-
ningssted. 
 
Det bemærkes, at udgifter til lokaler, der benyttes af såvel skolefritidsordninger som 
folkeskoler, ikke registreres på funktion 3.22.05, men i stedet på fælleskonti på funktion 
3.22.01. Det bemærkes endvidere, at mellemkommunale betalinger ikke skal fordeles 
på omkostningssted. 
 
Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkost-
ningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100. 
 
Vedrørende kategoriseringen af udgifter på omkostningssted henholdsvis fælleskonti 
henvises i øvrigt til beskrivelsen af vejledende kontoplan nedenfor. 
 
Der er på funktion 3.22.05 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger.
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  002 Søskendetilskud 

   Her registreres udgifter til søskendetilskud. 
 
  003 Fripladser i skolefritidsordninger 

   Her registreres udgifter til fripladser i skolefritidsordninger. 
 
  092 Forældrebetalinger inkl. fripladser og søskendetilskud 

På denne funktion registreres forældrebetaling vedrørende skolefritids-
ordninger. Her registreres den totale forældreandel inklusive fripladser 
og udgifter til søskendetilskud. Registreringen skal foretages på fælles 
omkostningssted. 

 

3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af ele-
ver i henhold til folkeskolelovens § 26.  
 

Udgifter til befordring i forbindelse med specialundervisning i regionale tilbud, jf. § 26, 

stk. 3, konteres under funktion 3.22.07, og udgifter til befordring i forbindelse med hen-

visning af elever til specialundervisning på specialskole eller en anden skole end di-

striktsskolen, jf. § 26, stk. 1 og 2, herunder til dagbehandlingshjem, jf. § 26, stk. 4, kon-

teres under funktion 3.22.08, gruppering 005. 
 
 

3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, 
stk. 3 

Her registreres kommunernes indtægter og udgifter i forbindelse med specialundervis-
ning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdæk-
kende institutioner, der varetages af regionerne.   
 

Kommunernes køb af pladser eller udgifter i øvrigt til lands- eller landsdelsdækkende 

tilbud, der varetages af regionen, registreres med art 4.8 Betaling til regionen. Der er på 

funktion 3.22.07 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger. 

  001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 
   Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansie-

ring, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for opretholdelse af 
tilbud i regionerne 

 
  002 Køb af pladser 
   Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling 

i forbindelse med kommunernes henvisning af elever til tilbud i regio-
nerne. 

  003 Udgifter til befordring  
   Her konteres udgifter, der er forbundet med befordring af elever til og 

fra regionale undervisningstilbud. 
 
 

3.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 
5 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialsko-
ler. Dvs. skoler, hvor der gives specialundervisningefter folkeskolelovens § 20, stk. 2, i 
særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, herunder specialundervis-
ning indrettet efter folkeskolelovens § 20, stk. 5, dvs. undervisningstilbud i dagbehand-
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lingstilbud eller godkendt anbringelsessted.  Udgifter til elever i specialklasser, der er 
oprettet i en almindelig folkeskole i kommunen, og til enkeltintegration, der omfatter den 
overvejende del af undervisningstiden registreres under 3.22.01 Folkeskoler.  
 
Særlige undervisningstilbud, der omfatter den overvejende del af elevens undervis-
ningstid, betegnes specialundervisning, dvs. at tilbuddet, hvis elevens samlede ugentli-
ge lektionstal er 24, skal overstige 12 lektioner om ugen svarende til 9 hele klokketi-
mers undervisning om ugen eller 360 timer om året. 
 
Opholdsudgifter i forbindelse med undervisning i dagbehandlingstilbud eller godkendt 
anbringelsessted skal konteres under hovedkonto 5. Social og sundhedsvæsen.  
 
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.22.08. Såle-
des skal hver institution under funktion 3.22.08 tildeles et omkostningsstednummer i 
intervallet 0101-9999. Fællesudgifter registreres i intervallet 0001-0100. 
 
Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve undervisningen samt udgifter 
og indtægter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelsen, er i regnskabet om-
fattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.  
 
Det bemærkes, at udgifter til lokaler, der benyttes af såvel kommunale specialskoler 
som folkeskoler, ikke registreres på funktion 3.22.08, men i stedet på fælleskonti på 
funktion 3.22.01. Det bemærkes endvidere, at mellemkommunale betalinger ikke skal 
fordeles på omkostningssted.  
 
Ved registrering af udgifter efter folkeskolelovens § 20, stk. 5 anvendes art 4.0. 
 

Der er på funktion 3.22.08 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger: 

 
  001  Undervisning i kommunens egne specialskoler 

  002  Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i 
anden kommune 

  003  Undervisning i interne skoler på opholdssteder 

   I tilfælde hvor den interne skole på et opholdssted ikke benyttes, skal 
udgiften konteres i overensstemmelse med elevens undervisningssted. 

  004  Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 

  005  Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden 
for distriktsskolen 

 

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

delinger ved private gymnasieskoler  

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

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

  005  Bidrag til staten for sprogstimulering til tosprogede småbørn på 
frie grundskoler efter friskolelovens § 28, stk. 2 
Bidraget vedrører den obligatoriske kommunale sprogstimulering for to-
sprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, efter folke-
skolelovens § 4a i tilfælde af, at sprogstimuleringen finder sted på en fri 
grundskole, jf. friskolelovens § 1, stk. 2, 2. og 3. pkt., § 15a, stk. 1 og § 
28, stk. 2.  
 

    006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23  

Kommunens tilskud til frie grundskoler registreres med art 5.9 Øvrige 
tilskud og overførsler  

 
3.22.12 Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler 
På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten 
for elever på efterskoler mm. samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede 
ungdomskostskoler.  
 
Det bemærkes, at statstilskud til ungdomskostskoler registreres under dranst 1.  
 

001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og 
håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 

Her registreres kommunernes bidrag til staten for elever på efterskoler, 

husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler, jf. 

lov om frie kostskoler. Bidraget registreres på art 4.6. 

 
002 Bidrag til staten for elever med svære handicap på efterskoler, 

husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjsko-
ler 

Her registreres kommunernes bidrag til staten for elever med svære 

handicap på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt 

ungdomshøjskoler, jf. lov om frie kostskoler. Bidraget registreres på art 

4.6. 
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003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov om frie 
kostskoler 
Her registreres tilskud fra kommuner til efterskolerne efter kapitel 4 i lov 
om frie kostskoler og til kommunalt ejede ungdomskostskoler. Tilskud-
det registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.  

 

3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 
 

3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk 
bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens § 4, 
stk. 1. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den 
specialpædagogiske bistand til småbørn.  
 
Den kommunale betaling for tilbud i regionen registreres med art 4.8 Betaling til regio-
ner. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansie-
ring, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet op-
retholdelse af specialpædagogiske tilbud for småbørn i regionerne. 

002 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete be-
taling i forbindelse med kommunernes henvisning af småbørn til speci-
alpædagogiske tilbud i regionerne. 

 

3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 
Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med 
fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialunder-
visning for voksne. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsud-
gifter til den specialpædagogiske bistand.  
 
Den kommunale betaling for tilbud i regionen registreres med art 4.8 Betaling til regio-
ner. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansie-
ring, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet op-
retholdelse af specialundervisningstilbud for voksne i regionerne. 

002 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling 
i forbindelse med kommunernes henvisning til specialundervisningstil-
bud for voksne i regionerne. 

 

3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter til idrætsfaciliteter, hvis primære 
målgruppe er børn og unge  
 
På funktionen konteres udgifter og indtægter til både idrætsfaciliteter, som ligger i direk-
te tilknytning til én skole samt idrætsfaciliteter for børn og unge, som ikke entydigt kan 
henføres til en bestemt skole. Disse idrætsfaciliteter anvendes primært til idrætsunder-
visning, men kan samtidig fungere som idrætsfaciliteter for børn og unge uden for sko-
lernes åbningstider. Der kan f.eks. være tale om gymnastiksale, boldbaner, klubfacilite-
ter, svømmehaller m.v. 
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For større idrætsanlæg, stadions og multiarenaer mv. som ikke primært anvendes i 
undervisningsøjemed eller af børn og unge udenfor skolernes åbningstider, men f.eks. 
til eliteidræt sker registreringen fortsat på funktion 0.32.31 Stadion og idrætsanlæg  
 

UNGDOMSUDDANNELSER (30) 

3.30.44 Produktionsskoler 
På denne funktion registreres bl.a. tilskud til uddannelse af specialarbejdere med flere. 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
  001 Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler 

Her registreres kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever 
på produktionsskoler.  

 
  002 Grundtilskud til produktionsskoler 
 
Det bemærkes, at kommunernes bidrag til staten for produktionsskoleelever registreres 
på art 4.6. Betalinger til staten. 
 
Tilskud fra kommuner til skolerne registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.  

 
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindel-
se med erhvervsgrunduddannelser.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger til registrering af henholds-
vis skoleydelse og skoleundervisning: 
  001 Skoleydelse,  

Her registreres udgifter til skoleydelse, jf. erhvervsgrunduddannelseslo-
vens § 5, stk. 3, der er omfattet af 65 pct. statsrefusion. 
 

  002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til 
særlige undervisningsforløb 
Her registreres undervisningsudgifter efter erhvervsgrunduddannelses-
lovens § 13, stk. 1, 1. pkt., og udgifter til særlige undervisningsforløb på 
statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner efter erhvervsgrundud-
dannelseslovens § 13, stk. 2, der er omfattet af 50 pct. statsrefusion. 
 

  003 Supplerende tilskud 
   Her registreres udgifter til supplerende tilskud efter erhvervsgrundud-

dannelseslovens § 13, stk. 1, 2 pkt, der er omfattet af 50 pct. statsrefu-
sion. 

 
  004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler 

Her registreres udgifter til undervisning, skoleydelse og supplerende til-
skud for forløb på værkstedsskoler efter erhvervsgrunduddannelseslo-
vens § 3, stk. 3. 

 
Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 
 
  
Lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunal regi registreres på de funktioner, hvor 
udgifter og indtægter vedrørende de pågældende institutioner i øvrigt er registreret. 
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3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 

På funktionen konteres udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v., 
der gives i henhold til Lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særli-
ge behov. Alle udgifter, der er forbundet med ungdomsuddannelsen, konteres på funk-
tionen, i det omfang de kan udskilles objektivt. Det er bl.a. udgifter til lærere og pæda-
goger, praktik, befordring, vejledning til praktik og andre vejledningsopgaver der ikke 
konteres under funktion 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning, administration 
på fx uddannelsesinstitutionen og evt. leje af lokaler samt betaling ved køb af tilbud i 
regioner, anden kommune eller særligt tilrettelagte forløb på statsligt finansierede ud-
dannelsesinstitutioner. Indtægter ved mellemkommunal betaling konteres ligeledes på 
funktionen. Fælles udgifter og indtægter mellem ungdomsuddannelsen for unge med 
særlige behov og andre typer af uddannelser m.v. registreres på funktionen for disse 
andre typer af uddannelser m.v. 
 
 

FOLKEBIBLIOTEKER (32) 

3.32.50 Folkebiblioteker 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker.  Udgifter vedrørende 
skolebiblioteker registreres på 3.22.01 Folkeskoler. Hvor udgifterne ikke meningsfuldt 
kan opdeles mellem folke- og skolebiblioteker sker registrering samlet på én funktion.  
Det bemærkes, at lønudgifter til det administrative personale i centrale biblioteksforvalt-
ninger i lighed med skoleforvaltninger skal registreres på funktion 6.45.51 Sekretariat 
og forvaltninger.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  003  Bøger mv.  

Herunder registreres alle udgifter til indkøb og indbinding af bøger, tids-
skrifter, ugeblade og aviser, der er beregnet til udlån eller til publikums 
benyttelse på stedet.  

 
På grupperingen registreres under art 7.9 også indtægter fra lånerers 
erstatning af bøger og tidsskrifter. Salg af bøger registreres under art 
7.2.
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  008  Andre udlånsmaterialer  

Herunder registreres udgifter til andre udlånsmaterialer end bøger mv. 
f.eks. musikbærende materialer, lydbøger, plader og bånd, billedkunst 
og andre materialer.  

 
Indtægter fra låneres erstatning registreres under art 7.9 også på denne 
gruppering. Salg af andre udlånsmaterialer registreres under art 7.2. 

 
 

KULTUREL VIRKSOMHED (35) 

Det skal indledningsvist bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative perso-
nale på området skal konteres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger.  

 
3.35.60 Museer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende museer. For ikke-
kommunale museer skal alene kommunetilskud til disse registreres på funktion 3.35.60. 
 
Det bemærkes, at der skal foretages indberetninger til Statens Museumsnævn. Disse 
vil kunne lettes, hvis kommunen frivilligt anvender nedenstående vejledende driftsgrup-
peringer. Grupperingerne er dog ikke udtømmende, idet Statens Museumsnævn her-
udover kræver oplysninger, der i budget- og regnskabssystemet ikke må registreres på 
hovedkonto 3. Det drejer sig om renteindtægter og -udgifter samt afdrag, der skal regi-
streres på henholdsvis hovedkonto 7 og 8. Endvidere skal opgørelse af finansiel status 
ske på hovedkonto 9. Endelig skal statstilskuddet i budget- og regnskabssystemet regi-
streres under dranst 2, som en statsrefusion. Tilskuddet registreres med art 8.6 Statstil-
skud 
 
  022  Personale 
  028  Lokaler 
  032  Samlingens forvaltning m.v. 
  038  Undersøgelser og erhvervelser 
  044  Konservering 
  050  Udstillinger 
  054  Anden formidlingsvirksomhed 
  058  Administration 
  060  Entré 
  062  Betalinger for undersøgelser i henhold til museumslovens kap. 8 
  082  Kiosk- og cafeteriavirksomhed 
 
Det bemærkes, at grupperingscifrene 090-098 i det kommunale budget- og regnskabs-
system er reserveret til autoriserede grupperinger. Beløbene på konto 90, 91 og 94 i 
Statens Museumsnævns skemaer kan eventuelt registreres på grupperingscifrene i 
intervallet 021-089. 
 

3.35.61 Biografer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale biografer 
samt tilskud til private biografer. 
 

3.35.62 Teatre 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, herunder tilskud, vedrørende bør-
neteatre, egnsteatre, landsdelsscener og skuespillerskoler. 
 
Der er på funktionen autoriseret gruppering 02 Refusion vedrørende børneteatre, egns-
teatre og opsøgende teatre til statstilskud. Tilskud fra staten registreres med art 8.6 
Statstilskud.
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3.35.63 Musikarrangementer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende landsdelsorkestre og 
musikskoler (også for så vidt disse kun anvendes af folkeskoleelever), tilskud til musik-
skoler, tilskud til musikarrangementer og amatørorkestre m.v. 
 
Der er på funktionen autoriseret gruppering 02 Refusion vedrørende musikskoler til 
statstilskud. Tilskud fra staten registreres med art 8.6 Statstilskud. 
 

3.35.64 Andre kulturelle opgaver 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende udstillinger, lokalradio 
og -TV m.v., samt tilskud til andre kulturelle formål, f.eks. forsamlingshuse, lokalhisto-
risk arkiv og venskabsbyarrangementer 
 

FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V. (38) 

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter på folkeoplys-
ningsområdet m.v., jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt fol-
keoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplys-
ningsloven), lov om ungdomsskoler og lov om produktionsskoler. Udgifter vedrørende 
sekretariatsbistand for folkeoplysningsudvalget (§ 40 i folkeoplysningsloven), herunder 
eventuel administration i forbindelse med aflønning af ledere og lærere (§ 12 i folkeop-
lysningsloven), registreres ikke under denne hovedfunktion, men på hovedkonto 6. 
 
Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området 
skal konteres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger.    
 

3.38.70 Fælles formål 
På denne funktion registreres alle udgifter i forbindelse med anvisning af lokaler, samt 
udgifter og indtægter, der ikke objektivt kan fordeles på de følgende funktioner (f.eks. 
pedelbistand og rengøring af lokaler). Eventuelle gebyrer i henhold til folkeoplysnings-
lovens § 22, stk. 4, registreres under funktion 3.38.74. 
 

3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede 
beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til folkeoplysende 
voksenundervisning f.eks. undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debat-
skabende aktiviteter jf. folkeoplysningsloven § 6, stk. 3 nr. 1.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
  001 Undervisning 
 

3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede 
beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til frivilligt folkeop-
lysende foreningsarbejde, fx til foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v., jf. fol-
keoplysningslovens § 6, stk. 1 nr. 2. 
 
Det bemærkes, at udgifterne i forbindelse med kommunale tilbud til børn og unge, der 
fremsættes i tilfælde, hvor der ikke ad privat vej tilbydes folkeoplysende virksomhed for 
børn og unge i tilstrækkeligt omfang, jf. § 38, stk. 3, i folkeoplysningsloven, ligeledes 
registreres på denne funktion. Udgifterne vedrørende § 38, stk. 3, til lokaler registreres 
under funktion 3.38.70 Fælles formål. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
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  002 Aktiviteter 
 

3.38.74 Lokaletilskud 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede 
beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der anvendes til lokaletilskud, jf. 
§ 6 og kapitel 7 folkeoplysningsloven. Desuden registreres gebyrindtægterne, jf. § 22, 
stk. 4, i folkeoplysningsloven ligeledes på denne funktion. 
 
Der er på funktionen autoriseret fire driftsgrupperinger, som gennemgås nedenfor: 
 
  001  Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning. 

Her registreres den del af udgifterne til lokaletilskud, der vedrører »Fol-
keoplysende voksenundervisning«, jf. § 6 og kapitel 7 i folkeoplysnings-
loven. 

  002  Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 

   Her registreres den del af udgifterne til lokaletilskud, der vedrører »Fri-
villigt folkeoplysende foreningsarbejde«, jf. § 6 og kapitel 7 i folkeoplys-
ningsloven. 

 
  092 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den folke-

oplysende voksenundervisning. 

   Her registreres gebyrindtægterne efter § 22, stk. 4, i folkeoplysningslo-
ven til nedbringelse af udgifterne vedrørende lokaler til folkeoplysende 
voksenundervisning. 

 
  093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivilli-

ge folkeoplysende foreningsarbejde. 

   Her registreres gebyrindtægterne efter § 22, stk. 4, i folke-
oplysningsloven til nedbringelse af udgifterne vedrørende lokaler til det 
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 

 

3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 
På denne funktion registreres udgifter til særlige støtteordninger uden for folkeoplys-
ningsloven. Der kan f.eks. være tale om støtte til bustransporter vedrørende fritidsar-
rangementer for ældre mennesker og støtte til ferieaktiviteter. 
 

3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdoms-
skolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirk-
somhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler. 
 
Med hensyn til ungdomsskolebestyrelserne gælder, at de udgifter, som kommu-
nalbestyrelsen træffer beslutning om, dvs. udgifter vedrørende valg og mødediæter, 
registreres på funktion 6.42.42. Udgifter i forbindelse med varetagelsen af ungdomssko-
lebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte 
skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om, registreres på funkti-
on 3.38.76. 
 

3.38.77 Daghøjskoler 
På denne funktion registreres kommunens tilskud til daghøjskoler efter folkeoplysnings-
lovens § 45 a.  
 
Kommunernes betaling for aktiveringsforløb på daghøjskolerne, jf. lov om betaling for 
uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
m.m., registreres under hovedkonto 5 (05.68.98). 
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Der er for regnskabet oprettet en gruppering 001 til registrering af udgifter til kontant-
hjælpsmodtagere aktiveret efter § 32, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
  001 Kontanthjælpsmodtagere efter aktivlovens § 32, stk. 1 

På denne gruppering udkonteres i forbindelse med regnskabsafslutnin-
gen udgifter til kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter § 32, stk. 1 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannel-
sesinstitutioner mv.  
På denne funktion registreres kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på god-
kendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lov om frie kost-
skoler. Endvidere konteres her andre kommunale tilskud til særlig tilrettelagte uddan-
nelsesforløb m.v. på statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, fx soci-
al- og sundhedsskoler, og betaling af tilskud for avu-forløb på voksenuddannelsescent-
re for unge under 18 år, Kommunernes betaling for aktiveringsforløb m.v. på de statsligt 
finansierede uddannelsesinstitutioner efter lov om betaling for uddannelse i forbindelse 
med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. registreres dog under 
hovedkonto 5.  
 
På funktionen autoriseres desuden følgende gruppering efter Lov nr. 578 af 9. juni 
2006: 
 

  001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov 

om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser 

m.v. 
 

Regional udvikling vedr. uddannelse (41) 

 

3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet 
Her registreres Bornholm Kommunes udgifter til uddannelsesinstitutioner (gymnasier, 
VUC, social- og sundhedsskoler m.v.) i forbindelse med finansiering af lokale udvik-
lingsprojekter og andre typer af projekter med udviklende og uddannelsesfremmende 
sigte på institutionerne.   
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Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 135 til støtte til tandproteser til 
personer i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af ulykkesbetin-
gede skader på tænder, mund eller kæber. 
 
Det bemærkes, at der anvendes art 5.2 vedrørende udgifter til betalinger af regninger, 
udstedt af private tandlæger, såfremt regningen kan specificeres på klienter. I øvrigt 
gælder for funktion 4.62.85 de generelle regler for artskontering. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger.  
 
      001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker   

  002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og 
andre kommuners klinikker).   

  003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker   

  004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tand-
læger og regionale tandklinikker) 

  005 Støtte til tandproteser 

4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 
Her registreres kommunens udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse efter sund-
hedslovens § 119.  

 
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter efter lov om forebyggende sund-
hedsordninger for børn og unge efter sundhedslovens kapitel 36.  
 

4.62.90 Andre sundhedsudgifter  
På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter, herunder bl.a. udgifter til Pati-
entombuddet, jf. § 18 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæse-
net, 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen:  
 
  001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold. 

Her registreres udgifter til køb af pladser på hospice, jf. sundhedslovens 
§ 238, stk. 2, jf. § 75, stk. 4 og .§ 79, stk. 2. 

 
 002 Kommunale udgifter i forbindelse med køb af sygehusydelser 

 Her registreres udgifter til køb af sygehusydelser efter sundhedslovens § 
240 

 
  003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 

   Her registreres udgifter vedrørende plejetakst for færdigbehandlede pati-
enter, jf. sundhedslovens § 238.   

  004 Begravelseshjælp 

   Her registreres udgifter til kommunal begravelseshjælp, jf. sundhedslo-
vens § 257.   

   Begravelseshjælp registreres med art 5.2.  
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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 
  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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Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve pasningen samt udgifter og 
indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse, er i regnska-
bet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted. 
 
Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med selve pasningen, kan nævnes 
udgifter til lønninger til personale, der passer børnene (herunder vikarer), varer og ma-
terialer, der forbruges i forbindelse med pasningen af børnene (forplejning, bleer, lege-
tøj mv.) samt aktiviteter med børnene (udflugter, koloniophold mv.).  
 
Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasnings-
ydelse kan nævnes udgifter til inventar (borde, stole, hårde hvidevarer m.v.), barnevog-
ne, udstyr til legepladser, apparaturer (musikanlæg mv.), rengøring, løbende vedlige-
holdelse af lokaler, strøm, vand og varme samt udgifter i forbindelse med administration 
på selve institutionen (dvs. den administration der varetages af det på institutionen an-
satte personale), køkkenpersonale og forældrebestyrelser. Dette gælder endvidere for 
udgifter til lokaler i sig selv (dvs. husleje), udvendig bygningsvedligeholdelse og uden-
omsarealer.  
 
Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse og sygedagpengerefusi-
on vedrørende det på institutionen ansatte personale på omkostningssted. 
 
Derimod registreres udgifter og indtægter vedrørende driften af kommunens egne kolo-
nier på fælleskonti, hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse på omkostnings-
stederne. Hvor kommunen lejer sig ind på en koloni, registreres udgifterne direkte på 
omkostningssted. 
 
Det skal bemærkes, at forældrebetaling inkl. tilskud (gruppering 092) og tilskud til fri-
plads ikke skal registreres på omkostningssted, men på fælleskonti på den pågældende 
funktion. 
 
Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkost-
ningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100. 
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Det bemærkes, at fællesudgifter og -indtægter mellem samme type af institutioner regi-
streres på funktionen for denne institutionstype. Fællesudgifter og -indtægter mellem 
forskellige typer af institutioner registreres på funktion 5.25.10. 
 

5.25.10 Fælles formål 
På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal 
dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fri-
tidstilbud til større børn og unge, bl.a. udgifter til søskendetilskud og tilskud til privat 
pasning. Tilskud til privatinstitutioner efter §§ 36-38, privat dagpleje efter § 34, private 
fritidshjem efter § 60, private klubber efter § 73 og puljeordninger efter § 101 i dagtil-
budsloven registreres dog på funktion 5.25.19. 
 
Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af eksterne arter. 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til specifikation af udgifterne efter dagtil-
budstype samt en driftsgruppering til registrering af de samlede udgifter til søskendetil-
skud for alle dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud under ét, herunder søskendetilskud til 
børn i privatinstitutioner. Dette gælder endvidere søskendetilskuddet for børn i pas-
ningstilbud i andre kommuner end bopælskommunen. Det bemærkes dog, at udgifterne 
til søskendetilskud for børn i skolefritidsordninger efter folkeskoleloven registreres på 
funktion 3.22.05, og udgifter søskendetilskud i forbindelse med særlige dagtilbud og 
klubtilbud efter servicelovens §§ 32 og 36 registreres på funktion 5.25.17. 
 
Endvidere registreres på denne funktion tilskud til forældre, der vælger privat pasning 
efter § 80 i dagtilbudsloven, tilskud til forældre, der modtager tilskud efter § 86 i dagtil-
budsloven ved pasning af egne børn og tilskud til forældre på børnepasningsorlov efter 
§ 39 i lov om social service, herunder særligt supplerende tilskud til enlige forældre på 
børnepasningsorlov efter § 40 i lov om social service. Der er autoriseret driftsgruppe-
ringer til registrering af disse udgifter 
 
Udgifter til støttepædagoger på institutioner registreres ligeledes på funktion 5.25.10. 
 
Regler for mellemkommunale betalinger  
På funktionen registreres endelig mellemkommunale betalinger på hovedfunktionen 
DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE. Mellemkommunale betalinger registreres med 
arterne 4.7 Betalinger til kommuner og 7.7 Betalinger fra kommuner.  
 
Kommunerne kan give tilskud til børn i pasning i dagtilbud i en anden kommune end 
bopælskommunen, herunder søskendetilskud og fripladstilskud. Disse tilskud registre-
res på denne funktion med art 4.7 Betalinger til kommuner. Driftsudgiften til pladsen 
afholdes af udførerkommunen.    
 
Dog registreres mellemkommunale betalinger for børn i særlige daginstitutioner på 
funktion 5.25.17. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen: 
 

001 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende 
sprogstimuleringstilbud til tosprogede børn, der endnu ikke har 
påbegyndt skolegangen.(§ 11 i dagtilbudsloven) 

 
017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, 

stk. 2 i dagtilbudsloven) 
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 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtil-
budsloven) 

 
 019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov (§§ 39 og 40 i lov 

om social service) og tilskud til forældre vedrørende pas-
ning af egne børn (§ 86 i dagtilbudsloven) 

 
 

5.25.11 Dagpleje 
På denne funktion registreres lønudgifter vedrørende den kommunale dagpleje, jf. § 21, 
stk. 2 i dagtilbudsloven. Udgifter vedrørende tilsynet med dagplejen samt indkøb af 
udstyr, legetøj, medicin m.v. til dagpleje registreres ligeledes på funktion 5.25.11. 
 
Der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering af løn til dagplejere, forældrebetaling 
inklusive tilskud (dvs. søskendetilskud og fripladstilskud) samt til friplads. Udgiften til 
søskendetilskud registreres på 5.25.10. 
 
Vedrørende registrering af forældrebetaling og friplads, jf. §§ 31-34 og 41-43 i dagtil-
budsloven, samt kommunens udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led 
i et døgnophold efter § 55 lov om social service, henvises til konteringsreglerne for 
funktion 5.25.12-5.25.17. 

 
5.25.12 Vuggestuer 
5.25.13 Børnehaver 
5.25.14 Integrerede institutioner 
5.25.15 Fritidshjem 
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 
 
På funktionerne 5.25.12 - 5.25.16 registreres udgifter og indtægter vedrørende kom-
munale og selvejende daginstitutioner, jf. dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3 i dagtil-
budsloven, kommunale og selvejende fritidshjem, jf. § 52, stk. 2 og 3 og kommunale og 
selvejende klubber og andre pædagogiske fritidstilbud, jf. § 66, stk. 2 og 3 i dagtilbuds-
loven. 
 
Tilskud til dagtilbud til børn og klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til 
større børn og unge, der er anbragt i plejefamilie, opholdssteder og på døgninstitutioner 
registreres på de relevante funktioner for institutionerne 5.25.12- 5.25.16. 
 
Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået 
driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler som de kommunale institutioner, 
jf. indledningen til hovedkonto 5. 
 
Der er på hver af funktionerne 5.25.12-5.25.16 autoriseret en driftsgruppering til regi-
strering af forældrebetaling, Her registreres den totale forældreandel. Den totale foræl-
dreandel opgøres inklusive fripladser og søskendetilskud. Kommunens udgifter til sø-
skendetilskud registreres på funktion 5.25.10, mens der er autoriseret driftsgrupperin-
ger til registrering af tilskud til friplads på hver af funktionerne 5.25.12-5.25.16. På de 
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autoriserede grupperinger for tilskud til friplads registreres også kommunens tilskud til 
nedsættelse af forældrebetalingen, jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 2, for frokost efter 
dagtilbudslovens § 16 a, samt tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen under hen-
syn til forældrenes økonomiske forhold, jf. dagtilbudslovens § 17, stk. 9 og 10, ved del-
tagelse i forældrearrangerede frokost og madordninger efter dagtilbudslovens § 17. Der 
er endvidere autoriseret en driftsgruppering til kommunens udgifter til tilbud efter dagtil-
budsloven, der indgår som led i et døgnophold efter § 55 lov om social service. Regi-
streringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kom-
muner og 7.7 Betaling fra kommuner.  
 
På funktion 5.25.17 registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og 
særlige klubtilbud efter §§ 32 og 36 i lov om social service. På funktionen registreres 
udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende særlige daginsti-
tutioner og klubber samt vedrørende særlige daginstitutionsafdelinger i tilknytning til 
almindelige daginstitutioner, hvor børn og unge er indskrevet i henhold til §§ 32 og 36 i 
serviceloven. Det bemærkes, at udgifter til særlige dagtilbud og klubtilbud, der indgår 
som led i et døgnophold efter § 55 lov om social service, også registreres her. 
 
På funktion 5.25.17 er der autoriseret driftsgrupperinger til registrering af udgifter til 
fripladser, tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen og til søskenderabat for hen-
holdsvis særlige dagtilbud, jf. § 32 i serviceloven, og særlige klubtilbud, jf. § 36 i ser-
viceloven. Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældrebe-
taling, jf. §§ 32 og 36 i lov om social service. Her registreres den totale forældreandel, 
inklusive fripladser, tilskud til nedsættelse af forældrebetaling og udgifter til søskendetil-
skud. Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende taleforsorgsbørnehavegrup-
per registreres på funktion 3.22.11 under undervisning og specialpædagogisk bistand. 
 
Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende funktion 5.25.17 
registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning  

 
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 
På denne funktion registreres udgifter til åbne pædagogiske tilbud, legesteder og lig-
nende tilbud til børnefamilier. Disse tilbud er ikke omfattet af dagtilbudslov eller service-
lov. Der er f.eks. tale om legestuer, hvor kommunen stiller et lokale til rådighed i et af-
grænset tidsrum, hvor forældre med børn kan mødes.   

 
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, 
private klubber og puljeordninger 
På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger efter § 101 og 102 i dagtilbudslo-
ven og til privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter §§ 21, stk. 3, 52, 
stk. 4 og 66, stk. 4 i dagtilbudsloven samt til privatinstitutioner efter § 19, stk. 4. Til-
skuddet registreres under art 5.9. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen: 
 
  001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger 

Her registreres det obligatoriske tilskud til puljeordninger oprettet i peri-
oden 27. juni 1992 til 31. december 1993 i tilknytning til virksomheder 
beliggende i andre kommuner, jf. § 101 i dagtilbudsloven. Det bemær-
kes, at eventuelle øvrige tilskud ikke må registreres på denne gruppe-
ring. 
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  002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner 

Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i en 
privat institution, jf. dagtilbudslovens § 36.  

 
  003 Administrationsbidrag til privatinstitutioner 

Her registreres kommunens administrationsbidrag pr. barn, der er op-
taget i en privat institution, jf. dagtilbudslovens § 38.  

 
  004 Bygningstilskud til privatinstitutioner 

Her registreres kommunens tilskud pr. barn, der er optaget i en privat 
institution, jf. dagtilbudslovens § 37.  

 
  005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner 

Her registreres kommunens udgifter fripladstilskud til privatinstitutioner, 
jf. dagtilbudslovens § 43, nr. 2-4.  

 

  006 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klub-
ber og i puljeordninger  

Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i en 
puljeordning, jf. dagtilbudsloven §§ 34, 60, 73 og 102.  

 
  007 Fripladstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og 

klubber og i puljeordninger 

Her registreres kommunens udgifter vedr. fripladstilskud til puljeordnin-
ger, jf. servicelovens §§ 43, stk. 1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 
1.  
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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, netværks-
plejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholds-
steder for børn og unge, jf. § 66 i lov om social service. 
 
Det bemærkes, at udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven og efter §§ 32 og 36 i lov om 
social service og undervisningstilbud efter folkeskoleloven, til børn og unge der er an-
bragt i plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge, ikke registreres på denne 
funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionerne Dagtilbud til børn og 
unge og Folkeskolen. 
 
Udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer på 18/23 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. 
 
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 (§ 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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Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i netværkspleje-
familier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social ser-
vice. 

 
  003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og 
§ 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgn-
ophold i opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1 i lov 
om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsop-
hold i opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om 
social service. 

 
004 Kost- og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdningsskoler, 
efter § 66, stk. 1, nr. 5, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i lov om social 
service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i kost- og ef-
terskoler for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social ser-
vice. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i kost- og 
efterskoler for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 4 i lov om social 
service. Det bemærkes, at udgifter til økonomisk støtte til ophold på 
kost- og efterskoler efter § 52 a i lov om social service, registreres på 
gruppering 011 på funktion 5.28.21. 

 
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder (§ 66, 

stk. 1, nr. 4) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder efter § 
66, stk. 1, nr. 4, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i lov om social ser-
vice. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i egne værelser, 
kollegier og kollegielignende opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 
76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter 
til udslusningsophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende op-
holdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social 
service. 

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

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i skibsprojekter mv. efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6 jf. § 52, stk. 3, nr. 
7, § 58 og § 75 i lov om social service, herunder udgifter til andre typer 
af opholdssteder, der ikke er registreret på gruppering 001-005. Endvi-
dere registreres her udgifter til døgnophold i skibsprojekter mv. for 18-
22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden re-
gistreres her udgifter til udslusningsophold i skibsprojekter mv. for 18-
22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. 

 
  007 Advokatbistand (§ 72) 

Her registreres udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens in-
dehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om 
tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige 
undersøgelser mv., jf. § 72 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, § 54 og § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service. 
 
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 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. 

 
  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. 
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  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. 4 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.  
 
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. 
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  004 Hjemmesygepleje 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. 
sundhedslovens kapitel 38, herunder udgifter og indtægter til private 
leverandører af hjemmesygepleje. 
   

  009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemme-
hjælp), (Serviceloven, § 83, jf. §§ 91-92) 

Her registreres kommunens udgifter til private leverandørers leverance  
af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger, efter § 
83, jf. §§ 91-92 i lov om social service. 
  

 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Ser-
viceloven § 83, jf. § 93) 

Her registreres udgifter til kommunens egen leverance af personlig 
hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet og madserviceordninger, jf. § 83, herunder personlig hjælp og 
pleje m.v. vedrørende børn, jf. § 44, til personer, som ikke er omfattet af 
frit valg af leverandør, jf. § 93. Det er personer, som er beboere i pleje-
hjem m.v., jf. § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov 
om almene boliger, samt støttede private andelsboliger m.v. eller lov 
om boliger for ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende 
boligenheder. Kommunens udgifter til vikarbureauer registreres ligele-
des her 
 
Det bemærkes, at udgifter til hjælp som kommunen yder efter § 83 til 
personer, der er omfattet af frit valg af leverandør, registreres på grup-
pering 001.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til private leverandører af person-
lig og praktisk hjælp skal registreres på gruppering 009. 

 
Udgifter til friplejeboligleverandørers leverancer af ydelser efter service-
lovens § 83 registreres på gruppering 012 eller 014 afhængig af, om 
der kan pålægges egenbetaling efter servicelovens § 161 eller ej. 

 
Udgifter til personlig hjælp og pleje mv. efter § 44 til børn og unge, der 
indgår som et led i et døgnophold for børn og unge, jf. § 55, registreres 
sammen med udgifterne til selve døgnopholdet på de relevante funkti-
oner 5.28.20, 5.28.21, 5.28.23 og 5.28.24.  

 
  012 Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger (friplejeboligloven § 

32) 

Her registreres kommunernes udgifter til friplejeboligleverandørers le-
verance af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83 og 87, 
jf. friplejeboliglovens § 32. Ydelser som kan pålægges egenbetaling i 
henhold til servicelovens § 161 registreres dog på gruppering 014. 
 
Det bemærkes, at kommunernes udgifter til friplejeboligleverandørers 
leverancer af ydelser i henhold til servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 
102 registreres på gruppering 013. 
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  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 de relevante funktioner for de pågældende op-

holdssteder (funktionerne 5.28.20, 5.28.21 og 5.28.23). 

 

 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. 
 
 

092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende 
 sigte 

 Her registreres deltagernes betaling for generelle tilbud med aktiveren-
de og forebyggende sigte (betaling jf. servicelovens § 79 og Socialmini-
steriets bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om 
personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84). 

 
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbin-

delse med afløsning og aflastning 
Her registreres midlertidige beboeres betaling for personlig og praktisk 
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hjælp samt madservice under deres aflastningsophold i plejeboliger og 
lignende samt betaling for personlig og praktisk hjælp i forbindelse med  

 
afløsning og aflastning i eget hjem (betaling jf. servicelovens § 161 og 
Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og 
tilbud om personlig og prakstisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 
83 og 84). 
 

 
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligdelen af plejehjem 
og beskyttede boliger efter § 192 i lov om social service, herunder udgifter og indtægter 
vedrørende el og varme, jf. Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og beskyt-
tede boliger.  
 
Funktionen skal således kun anvendes af de kommuner, der fortsat har sådanne pleje-
hjem og/eller beskyttede boliger. 
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende serviceydelser i form af personlig 
og praktisk hjælp, afløsning eller aflastning, mv. til beboere i plejehjem og beskyttede 
boliger registreres på de relevante grupperinger under funktionerne 5.32.32 og 5.32.33. 
Genoptræning og vedligeholdelsestræning registreres på gruppering 001 under funkti-
on 4.62.82. 
 
Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger (gruppering 094 og 096) til regi-
strering af beboeres betaling for henholdsvis husleje, jf. §§ 16 - 19 i Socialministeriets 
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RÅDGIVNING (35) 

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, 
herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for 
børn og unge, jf. § 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke 
er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter i forbindelse med konsulentbistand, 
rådgivning om familieplanlægning, rådgivning, undersøgelse eller behandling efter Ser-
vicelovens § 11 stk. 3, 4 og § 12, på nær udgifter til genoptræning, efter Sundhedslo-
vens § 140 og Servicelovens § 86, som konteres på 4.62.82. Rådgivning, der udgår fra 
den centrale forvaltning, registreres på hovedkonto 6. 
 
På funktionen er autoriseret gruppering 001 til registrering af udgifter og indtægter ved-
rørende hjælpemiddelcentraler, herunder indkøb af hjælpemidler, f.eks. i forbindelse 
med etablering og drift af hjælpemiddeldepoter. 
 
Ved overførsel til en institution inden for kommunen registreres transaktionen som en 
intern afregning, dvs. ved plus/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anven-
delse af de interne arter under hovedart 9. 
 
Det bemærkes, at udgifter til Dansk Hjælpemiddel Institut og til Blindeinstituttets mate-
rialesamling registreres på funktionen. 
 
Betaling for rådgivning, som ydes af lands- og landsdelsdækkende institutioner - her-
under videncentre - udgiftsføres på denne funktion. Produktionsomkostningerne i for-
bindelse med rådgivningen og den modtagne betaling registreres på funktionen for den 
institution, der udfører rådgivningen. 
 
Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende denne funktion 
registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning. 
 

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

5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelo-
vens §§ 109-110) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer 
med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110.  
 
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt 
psykologhjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter jf. § 109 
stk. 5. Derudover registreres tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens 
§§ 83-86 og 102 som ydes i forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter 
til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet. 
 
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialministeriets 
"Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20, samt om 
flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108", registreres under art 5.2.  
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
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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 med 50 pct. refu-

sion. 
 
  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. 

 
  002 Resultattilskud for repatriering 
 

Her registreres resultattilskud for repatriering, jf. repatrieringslovens § 
13, stk. 2.   
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betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller ind-
gribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 42 i lov om social ser-
vice. Det bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med-
nedsat funktionsevne registreres på gruppering 009. Udbetalinger af 
særlig ledighedsydelse efter § 43 registreres direkte på funktionen, dvs. 
på en frivillig gruppering i intervallet 021 til 089. 

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

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

 
  017  Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a) 

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

 
Der er på funktionen endvidere på dranst 2 Statsrefusion autoriseret gruppering 002 til 
refusion af udgifterne til sociale formål registreret på grupperingerne 004-015 og 017.  
 
Under dranst 2 Statsrefusion er desuden autoriseret gruppering 003 Berigtigelser efter 
§ 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 
revision. 
 
Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning (SEL § 176) vedrørende 
grupperingerne 009-016 på denne funktion registreres på funktion 5.22.07 indtægter fra 
den centrale refusionsordning. 
 
Vedrørende registrering af efterlevelseshjælp ydet som lån henvises til konteringsreg-
lerne for funktion 8.32.25. 
 

5.57.73 Kontanthjælp 
På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontanthjælp og starthjælp til 
forsørgelse, jf. kapitel 4 og 8 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, herunder kon-
tanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jf. kapitel 10, 11, 12, 14, 15 og 18 i lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.57.75 eller på funktion 5.68.98.  
 
Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, i løntilskudsstillinger i målgruppen § 
2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede 
personer registreres på funktion 5.58.81 gruppering 012. 
 
Udgifter vedrørende kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse til personer under 30 år i 
visitationsperioden før aktivering og i mellemperioden mellem aktiveringstilbud, jf. kapi-
tel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, registreres på kontanthjælpskontiene på 
funktion 5.57.73 fra budget 2007 (tidligere registreredes udgiften til den pågældende 
gruppe på kontanthjælpskontiene på funktion 5.57.75). 
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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. 
 
Endelige bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende orlovsydelse til kontant-
hjælpsmodtagere registreres på funktion 5.68.98. 
 
Fra 1. juli 2006 ændres refusionssatserne til kontanthjælp m.v. (lov nr. 239 af 27. marts 
2006, § 118, stk.2 og § 122 i lov om en aktivbeskæftigelsesindsats og §§ 100 og 100a 
og 103 i lov om en aktiv socialpolitik). Udgifter til aktive tilbud med 65 pct. refusion kon-
teres under funktion 5.57.75. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, jf. dog bekendtgø-
relse nr. 680 af 22. juni 2006, hvorefter udgiften alene kan konteres under Aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere, og kommunerne kan modtage 65 procents refusion af aktive-
ringsudgifterne, såfremt aktiveringen har et omfang af minimum 10 timer ugentligt, eller 
kommunen kan godtgøre og dokumentere, at det ikke er muligt at aktivere i et større 
omfang. Udgifter til passive tilbud med 35 pct. refusion konteres under 5.57.73 Kon-
tanthjælp. Fra 1. januar 2007 skal udgifterne til beskæftigelsestillæg til starthjælpsmod-
tagere og visse grupper af kontanthjælpsmodtagere, jf. § 45, stk. 3, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, som ikke aktiveres i et tilstrækkeligt omgang, jf. bekg. 680 af 22. 
juni 2006, konteres på funktion 5.57.73. 
 
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 kontant- og starthjælp, når tilbud ikke er givet i overens-
stemmelse med reglerne i kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommu-
nen mister således refusionen for udgifter til kontant- og starthjælp for de perioder, hvor 
reglerne om tilbuddets længde og tidspunktet for, hvornår den ledige skal være påbe-
gyndt tilbud, ikke er opfyldt. Kommunernes pligt til at give tilbud efter kapitel 17, inde-
bærer dels, at tilbuddene 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.  
 
For hver gruppering under funktion 5.57.73, skal der foretages personbogføring, jf. Be-
kendtgørelsen om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på 
Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere 
og Integrations ressortområder. 
 
Der er på funktion 5.57.73 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået 
i det følgende. 
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001 Kontant og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke 
refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, 104, stk. 1, § 104, stk. 2 og § 104a 
i lov om aktiv socialpolitik). 
Her registreres udgifter til kontant- og starthjælp til personer, der er visi-
teret til fleksjob, når kommunen mister statsrefusionen pga., at perso-
nerne har modtaget kontant- og/eller starthjælp i en periode på 18 må-
neder inden for 24 måneder efter visitation til fleksjob, jf. § 100, stk. 1, 
104, stk. 1 og § 104, stk. 2 lov om aktiv socialpolitik. 
 
Desuden registreres udgifter til kontant- og starthjælp til personer, der 
er visiteret til fleksjob, hvor kommuner mister retten til statsrefusion for 
udgifter til kontant- og starthjælp til personer, der er visiteret til fleksjob, 
hvis kommunen ikke har tilvejebragt det lovmæssige grundlag for afgø-
relsen om fleksjob eller for vurderingen af, om betingelserne for fleksjob 
fortsat er opfyldt, jf § 104 a. 
 

002 Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reg-
lerne i kapital 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusi-
onsberettiget (§ 100, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres ikke-refusionsberettigede udgifter til kontant- og start-
hjælp efter § 100, stk. 2, i Lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om 
de tilfælde, hvor tilbud ikke er givet i overensstemmelse med reglerne i 
kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

003   Kontant- og starthjælp til sygemeldte personer, hvor kommunen 

ikke har foretaget sygeopfølgning efter § 12 b (§ 100a i lov om ak-

tiv socialpolitik) 

   Her registreres ikke-refusionsberettigede udgifter til kontant- og start-

hjælp efter § 100a i Lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om de til-

fælde, hvor sygemeldte personer ikke har fået foretaget vurdering af 

behovet for en sygeopfølgningsplan efter § 12 b, stk. 1 og 2, udarbejdet 

en sådan plan eller foretaget opfølgning efter § 12 b, stk. 3. 

 

006  Afløb af udgifter til kontanthjælp m.v. der er ydet med 35 pct. refu-

sion 

   Her registreres afløb af udgifter til kontanthjælp efter Lov om aktiv soci-

alpolitik kapitel 4 og 8 ydet med 35 procent refusion før 1. januar 2011.  

013  Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende 
fyldt 25 år med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 25, 
stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1 og 2, § 25, stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 
12 nr. 1 og stk. 13, § 25 a, § 26, stk. 5). 

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

 
Desuden registreres udgifter til kontanthjælp til personer under 25 år, 
der forsørger eget barn i hjemmet, jf. § 25, stk. 2 nr. 1, i lov om aktiv 
social politik. 
 
Desuden registreres udgifter til personer under 25 år, som har en do-
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Her registreres tilbagebetalinger af løbende hjælp til visse persongrup-
per efter § 29 i lov om aktiv socialpolitik. 

 

  096  Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. 
juli 2006 med 50 pct. refusion. 

Her registreres udgifter til kontanthjælp m.v. jf. Gruppering 13,16,18,19 og 20, 
der vedrører perioden før 1. juli 2006, og hvortil der gives 50 pct. i statsrefusi-
on. Her registreres udgifter på grupperingerne 13,16 og 18 -20, der vedrører 
ydelsesperioder før 1. juli 2006, og derfor berettiger til 50 pct. i refusion. 

 
097  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion 
  Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 
  og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 30 pct. statsrefusi-
  on efter 1. januar 2011.  
 

På funktion 5.57.73 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriserede grupperinger: 
 

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 

og 094. 
Grupperingen vedrører kun kontanthjælp m.v., som er udbetalt før 1. 
juli 2006. Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil dermed 
fremstå som en negativ udgift (indtægt). 

 

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

018-020 minus grp. 097 

  

003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3. i Bekendtgørelse om statsrefusion og 

tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision). 
 
  004 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006, minus grp. 
   091, 093 og 095 med 35 pct. refusion 
   Grupperingen vedrører ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og lov om 
   en aktiv beskæftigelsespolitik ydet med 35 pct. refusion før 1. januar 
    2011. 
 
  020 Tilskud fra EU 
 
  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusi-

on på grupperingsnr. 096 

 
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp (jf. funkti-
on 5.57.73) og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funktion 5.57.75) til visse 
grupper af flygtninge. Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om, fremgår af konte-
ringsreglerne for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen, jf. i øvrigt § 107 i lov om 
aktivsocialpolitik, § 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 133 i lov om social 
service.  
 
På funktion 5.57.74 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende regi-
streres dog under hovedart 1. 
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For hver gruppering på funktion 5.57.74 skal der foretages personbogføring, jf. be-
kendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på 
Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere 
og Integrations ressortområder. 
 
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, starthjælp og engangshjælp efter §§ 25 og 25 
a; til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at ud-
nytte 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 førtids-
pension 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,  
starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontant-
hjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats.  
 
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 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.  
 
For hver gruppering under funktion 5.57.75 skal foretages personbogføring, svarende til 
personbogføringen under funktion 5.57.73, jf. bekendtgørelse om statsrefusion og til-
skud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesmi-
nisteriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder. 
 
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, revalideringsydelse eller starthjælp under revalidering 
og forrevalidering, 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, revalideringsydelse eller starthjælp under revalidering 
og forrevalidering, 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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dække kontanthjælpsmodtageres og starthjælpsmodtageres udgifter ved tilbud efter 
kapitel 10 og kapitel 11 jf. § 83 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Eventuelle tilba-
gebetalinger af godtgørelsen registreres ligeledes her. Godtgørelsen refunderes med 
50 pct. indenfor rådighedsbeløbet, jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 
1. Refusion af godtgørelsen konteres på funktion 5.68.90, dranst 2, grp. 001. 

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

on 

Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp, starthjælp og 
engangshjælp til personer i tilbud efter kapitel 10 jf. § 32, stk. 1 nr. 2 
øvrig vejledning og opkvalificering i form af kontanthjælp, starthjælp, 
engangshjælp og nedsat kontanthjælp efter § 39 i lov om aktiv social-
politik, jf. §§ 38, stk. 2 og 45, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats.  
 
Beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtagere og visse grupper af kon-
tanthjælpsmodtagere, jf. § 45, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, hvis betingelserne for aktivering er opfyldt, jf. bekendtgørelse 
om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant- og starthjælp, 
sygedagpenge samt ledigheds- og særlig ydelse til personer, der delta-
ger i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
eller gradvist vender tilbage i arbejde. Udgifter til særlig støtte efter § 34 
i forbindelse med tilbud til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmod-
tagere efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats registreres på gruppering 005.   
 
Der ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Endelig skal forsørgelsesudgifterne fra 1. februar 2007 til personer i til-
bud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1 nr. 1 ordinær uddannelse og kapitel 
11 Virksomhedspraktik mv., som er under 25 år, og som har en doku-
menteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizoty-
pisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psyko-
tisk tilstand, skizoaffektiv lidelse og uspecificeret ikke organisk betinget 
psykose jf. § 25 stk. 2 nr. 2, i lov om aktiv social politik, registreres her. 

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

(lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51)  

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

  012  Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og 100) 

Her registreres udgifter efter § 99 til opkvalificering ved ansættelse.  
Desuden registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber 
og mindre arbejdspladsindretning efter § 100, så personer med nedsat 
arbejdsevne kan opnå eller fastholde ansættelse uden løntilskud, eller 
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drive selvstændig virksomhed. 
 
Endelig registreres her udgiften efter § 100 til hjælpemidler i form af ar-
bejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning til personer ansat i 
seniorjob, jf lov om seniorjob. 
 
Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter. 

 
  014  Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 30 pct. re-

fusion ( §§ 25, 25 a og 26, stk.5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 
og 5)  

Her registreres udgifter til kontanthjælp og starthjælp efter § 25 til per-
soner under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervs-
modnende og afklarende aktiviteter før det erhvervsmæssige sigte er 
afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige forsørgel-
sesgrundlag, jf. § 47, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Desuden registreres udgifter til starthjælp efter § 25, stk. 12 og 13 til 
personer under revalidering, jf. § 47, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her. 
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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 uddan-
nelsesaktiviteter 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. 
 
For hver gruppering under funktion 5.58.80, skal der foretages personbogføring, jf. be-
kendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på 
Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere 
og Integrations ressortområde. Dog er gruppering 007 fritaget for kravet.  
 
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. 
 
For hver gruppering under funktion 5.58.81 skal der foretages personbogføring,sva-
rende til personbogføringen under funktionerne 5.57.73 og 5.57.75, jf. bekendtgørelse 
om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeri-
ets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations 
ressortområder 
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.Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
001  Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 30 pct. refusion 

(§ 74 f, stk. 1-3) 

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

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

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

drivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberet-
tiget løntilskud (§ 121, stk. 4 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats) 

 
Her registreres fra 1. juli 2006 alle udgifter til løntilskud til fleksjob og 
selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, 
som ikke er refusionsberettiget som følge af manglende dokumentati-
on, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 121, stk. 4.  

 
  003  Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på ledigheds-

ydelse, jf. § 32, stk. 1, nr. 2 og 3, § 32, stk. 2, §§ 73b, 74 og 82, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Her registreres udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter § 
32, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 32 stk. 2 og udgifter til hjælpemidler (under-
visningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) efter § 
74 for personer på ledighedsydelse og personer på særlig ydelse i for-
bindelse med rådighedsafprøvning. På funktionen registreres ligeledes 
udgifter til befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse og 
særlig ydelse, jf. § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 
driftsudgifter vedrørende 6 ugers selvvalgt uddannelse for personer vi-
siteret til fleksjob, herunder evt. afholdte udgifter til deltagerbetaling, 
kørselsgodtgørelse, kost og logi, jf. § 73b i Lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne.  
 
Denne gruppering anvendes også for regnskab 2009 for så vidt angår 
udgifter til mentorer. Fra Budget 2010 registreres udgifter til mentorer 
for personer på ledighedsydelse på gruppering 012, funktion 5.68.98. 
 
Grupperingen anvendes kun i regnskab 2011 til afløb på udgifter vedr. 
2010. Fra 2011 konteres udgifternes på funktionsområde 5.68.90 
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. 

 
004 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 009. 
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Udgifter i forbindelse med alt anden administration af jobcentrene, her-
under udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på 
6.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre.   
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
   

  002  Initiativer i forbindelse med større virksomhedslukninger, jf. § 43 i 
Styringsloven   

På gruppering 002 registreres jobcentres driftsudgifter i forbindelse ud-
arbejdelse af planer for afskedigede, informations- og vejledningsmø-
der, individuelle samtaler og udstationering af medarbejdere på ind-
satskontor på den pågældende virksomhed, som staten kan yde tilskud 
til. Kravene, til hvornår der foreligger større afskedigelser er i en for-
søgsperiode fra 8.april 2009 til 31. december 2009 ændret, og desuden 
er der i en forsøgsperiode fra 1. marts 2010 til 31. december 2010 ind-
ført mulighed for en supplerende indsats til nyledige efter opsigelsespe-
rioden, jf. § 2 og 3 i bekendtgørelse 203 af 4. marts 2010 om forsøgs-
ordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæfti-
gelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om syge-
dagpenge. 
 
Endvidere konteres tilskud modtaget fra beskæftigelsesregionen vedrø-
rende ovenstående aktiviteter. 
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5.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt til-
bud 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige med 
løntilskud ansat i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 51 og 55. Det 
bemærkes, at løn til personer med løntilskud registreres under art 1.  
 

Derudover registreres – for såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige - udgifter til al-

ternativt tilbud ved manglende overholdelse af kvote for løntilskudsstillinger, hvor kom-

munen er ansvarlig myndighed. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger, som gennemgås i det 
følgende:  

  001  Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæfti-
gelsesindsats § 55) 

Her registreres lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommu-
nen med løntilskud, jf. § 55 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale 
virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion 5.68.91, 
under gruppering 106. 

     

003  Undervisning (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)  

Her registreres eventuelle efterreguleringer vedrørende 2009 af udgifter 
til undervisning af ledige ansat i kommunen med løntilskud. Fra 1. ja-
nuar 2010 registreres udgifter på funktion 5.68.91 gruppering 001. 

 

020 Udgifter til alternativt tilbud ved manglende overholdelse af kvote 
for løntilskudsstillinger, kommunen som ansvarlig myndighed (§ 
56a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigel-
sesindsats) 

Her registreres udgifter, som kommunen pådrager sig i det tilfælde, 
at kommunen ikke opfylder kvoten for løntilskudspladser og ikke retti-
digt kan stille en løntilskudsplads til rådighed til en ledig efter at være 
anmodet herom, jf. § 56a i lov om ansvaret for og styringen af den akti-
ve beskæftigelsesindsats. Grupperingen anvendes for såvel forsikrede 
ledige som ikke-forsikrede ledige.   

 
Endvidere er der på funktionen autoriseret en række refusionskonti, som gennemgås i 
det følgende: 
 

  003  Berigtigelser (Lov om aktiv en beskæftigelse § 110, stk. 5 og § 
111) 

  020  Tilskud fra EU 
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5.68.96 Servicejob 
På denne funktion registreres tilskud til personer ansat i servicejob, jf. lov om ophævel-
se af lov om servicejob. 
 
På funktionen registreres tilskud til ansættelse af personer i servicejob jf. lov om ophæ-
velse af lov om servicejob. Ved ansættelse af personer i servicejob udbetaler staten et 
tilskud, jf. lov om ophævelse af lov om servicejob. Der er under dranst 2 autoriseret en 
gruppering 004 til registrering af tilskuddet. 
 
Der er derudover yderligere på dranst 2 en autoriseret gruppering 003 Berigtigelser (jf. 
Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik § 110, stk. 5 og § 111).  
 

5.68.97 Seniorjob for personer over 55 år 
Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. 
Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt 
har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, 
fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kom 
munens seniorjobs på 110.000 kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson. Kommunen udbe-
taler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i 
seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. 
Udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til personer i 
seniorjob efter § 100 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik konteres på funktion 
5.58.80, gruppering 003 Tillægsydelser under revalidering mv. 
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Løn til personer i seniorjob 

   Her registreres lønudgifter til personer i seniorjob 
 
  002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs 

Her registreres kommunens udgifter til kompensation til personer, der 
ikke har fået ansættelse i seniorjob indenfor de fastsatte frister jf. lov 
om senior job § 8 

 
Under dranst 2 er autoriseret følgende grupperinger: 
 
  002 Tilskud til kommunale seniorjob 

Her registreres de modtagne statstilskud til kommunens seniorjobs. 

 

 003 Berigtigelser vedr. seniorjob 

Her registres berigtigelser i forbindelse med opgørelse af tilskud til se-
niorjobs. 

 
5.68.98 Beskæftigelsesordninger 

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæfti-

gelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til 

enlige forsørgere mv. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomhe-

der. 

 

Det bemærkes, at driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for kontant- 

og starthjælpsmodtagere, selvforsørgende, revalidender, sygedagpenge- og ledigheds-

ydelsesmodtagere, dagpengemodtagere samt deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse 
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registreres på funktion 5.68.90. Det bemærkes endvidere, at øvrige udgifter til beskæf-

tigelsesindsatsen vedrørende ledige dagpengemodtagere registreres på funktion 

5.68.93/5.68.9491, og at udgifter til forsørgelse til personer omfattet af lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats i form af kontanthjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godt-

gørelse til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10-12 registreres på funktion 

5.57.75 

 
På funktionen registreres desuden udgifter og indtægter vedrørende orlovsydelse til 
kontanthjælpsmodtagere. Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændi-
ge erhvervsdrivende, hvortil der ydes 100 pct. refusion, registreres på funktion 8.38.52 
 
Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomhe-
der eller godtgørelse forbundet med udsatte unges virksomhedspraktik, registreres 
under art 5.2. Lønudgifter til projektledere m.v. registreres under art 1. 
 
Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere registreres under art 5.2 
 

Det bemærkes, at med virkning fra budget 2010 (ikrafttræden 1. januar 2010) konteres 

udgifter til mentorordning for ikke forsikrede ledige, forsikrede ledige, modtagere af 

sygedagpenge, modtagere af ledighedsydelse samt beskæftigede på gruppering 012. 
 
Det bemærkes endvidere, at løn til beskæftigelseskonsulenter registreres på funktion 
6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. Det bemærkes desuden, at administrative 
udgifter til andre aktører registreres på funktion 6.45.53 Administration vedrørende job-
centre.  
 
På funktionen er autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås i det følgen-
de. 
 
  001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 

Her registreres udgifter til orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere, jf. 
lov om orlov. 

 
  002 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse.  

Her registreres udgifter til orlovsydelse til modtagere af ledighedsydel-
se, jf. § 35 i bekendtgørelse nr. 157 af 20. marts 2002 om orlov til bør-
nepasning. 

 
  003  Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomheds-

praktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75c) 

Her registreres udgifter til kommunens godtgørelse til særlig udsatte 
unge under 18 år, der deltager i virksomhedspraktik efter § 75c i lov om 
aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
 008  Tilskud for 2010 til jobcentre til ikke forsikrede ledige fra den 

statslige flaskehalsbevilling (Styringsloven § 42). 

   Her registreres tilskud for 2010 til jobcentrenes udgifter til flaskehals-
indsatsen til ikke forsikrede ledige fra den særlige statslige flaskehals-
bevilling, som beskæftigelsesregionerne udmønter, jf. Styringsloven § 
42. Det bemærkes, at udgifter til flaskehalsindsatsen for ikke forsikrede 
ledige registreres på de normale grupperinger for den aktive beskæfti-
gelsesindsats. Det skal desuden bemærkes, at udgifter og tilskud for 
2010 fra de regionale beskæftigelsesråds pulje til løsning af akutte fla-
skehalsproblemer skal konteres på gruppering 019. Grupperingen an-
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vendes ikke fra Budget 20100. 

 

  009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere 
og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder 
m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55) 

Her registreres lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælps-
modtagere samt selvforsørgende i kommunale virksomheder m.v., jf. 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55. På denne gruppering ind-
tægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, der er 
udgiftsført på funktion 5.57.75 under gruppering 011.  

 
  010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktivite-

ter efter § 7 i LAB 
    

    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 og starthjælpsmodtagere, 
der deltager i tilbud efter kapitel 10-12, jf. lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats §§ 76 og 77. . Desuden registreres her udgifter til hjælpe-
midler efter §§ 76 og 77 til selvforsørgende, jf. § 75 a i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. jfr. 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 120, stk. 1. 
 
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 støtten til mentorfunktion for forsikrede ledige, kontant-
hjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, modtagere af sygedag-
penge, modtagere af ledighedsydelse samt beskæftigede, der deltager 
i tilbud efter kapital 10-12 i LAB. Endvidere registreres her støtten 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 uddannelsesforløb på almindelige vilkår.. 
Støtte til mentorfunktion kan gives til en medarbejder i virksomheden 
eller på en uddannelsesinstitution. 
 
Støtte til mentorfunktion gives til dækning af frikøb af medarbejder hos 
arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution, eller som honorar af ekstern 
konsulent, jf. § 79. Der kan endvidere gives tilskud til køb af uddannel-
se for medarbejdere, 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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 gruppering 017.  
 

  015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats § 75b)  

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 
til unge 15-17-årige, jf. § 75 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Endvidere registreres her udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i LAB 
og til godtgørelse efter § 83 til de unge i forbindelse med tilbud efter 
kapitel 10 og 11, herunder til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik 
(jf. § 76 c). 
 
Det bemærkes, at udgifter til mentor til unge 15-17-årige registreres på 
gruppering 012. 

 

017 Udgifter til mentor for flere personer, jf. lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats § 78-81 (§ 80, stk. 2, 2. punktum) 

 Her registreres støtten til mentorfunktion for forsikrede ledige, kontant-
hjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, modtagere af sygedag-
penge, modtagere af ledighedsydelse samt beskæftigede, der deltager 
i tilbud efter kapital 10-12 i LAB. Endvidere registreres her støtten 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 uddannelsesforløb på almindelige vilkår. 
Støtte til mentorfunktion kan gives til en medarbejder i virksomheden 
eller på en uddannelsesinstitution. På denne konto registreres mentor-
udgifter tildelt efter LAB § 80, stk. 2, 2. punktum (mentorstøtte pr. plads 
ved aftale om mentorfunktion for flere personer). 
 
 
Støtte til mentorfunktion gives til dækning af frikøb af medarbejder hos 
arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution, eller som honorar af ekstern 
konsulent, jf. § 80. Der kan endvidere gives tilskud til køb af uddannel-
se for medarbejdere, jf. § 80. Udgifterne refunderes af staten med 50 
pct. 
 
 Denne gruppering har virkning for regnskab 2011. I regnskab 2010 re-
gistreres udgiften på 5.68.98, gruppering 012. 

 
  019 Afløbsudgifter og tilskud for 2010 til jobcentre vedrørende kom-

munale målgrupper afholdt i forbindelse med akutte flaskehals-
problemer, jf. Styringsloven § 42.  

 Her registreres jobcentres afløbsudgifter og tilskud for 2010 til kommu-

nale målgrupper vedrørende akut opståede flaskehalsproblemer som 

der kan ydes tilskud til fra de regionale beskæftigelsesråds pulje til løs-

ning af akutte flaskehalsproblemer, jf. Styringsloven § 42 og § 5 i be-

kendtgørelse nr. 467 af den 23. maj 2006. 

 

 Tilskud fra beskæftigelsesrådene registreres med art 5.9 Øvrige tilskud 

og overførsler. Grupperingen anvendes ikke fra budget 2011. 

 
  090 Jobpræmie til enlige forsørgere 

   Her registreres udgifter og indtægter vedrørende jobpræmie til enlige 

forsørgere, jf. lov om 2 årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige for
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 sørgere § 2. Der ydes 100 pct. refusion til kommunens udgifter til ord-

ningen. 

091 Tilbagebetaling af uretmæssigt modtaget jobpræmie 

 På denne gruppering registreres tilbagebetalinger af jobpræmier, som 

er modtageren har fået udbetalt uretmæssigt. 

   

094 Afløb vedr. driftsudgifter til aktivering af kontant- og starthjælps-

modtagere, der vedrører 2010, men som først afholdes på regn-

skab 2011. Udgifterne dækker grupperingerne 004, 005, 006, 007, 

013, 014, 016, 018, 020 og 092 

 
 
Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det so-

ciale område § 85, stk. 1) 

Gruppering 003 er til registrering af berigtigelser, jf. Lov om retssikker-
hed og Administration på det sociale område § 85, stk. 1 samt § 69 i 
bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v., bek. Nr. 119 af 24. fe-
bruar 2005.  

 
  006 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtage-

re af Ledighedsydelse 
Gruppering 006 er autoriseret til refusion af orlovsydelse til kontant-
hjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse. 
 
  

008  Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 15-17- 
årige med 50 % refusion  

     På gruppering 008 sker en registrering af den refusion, som staten yder 
på 50 pct. af kommunens udgifter til hjælpemidler efter LAB §§ 76-77 
på grp. 011, til mentorer i forbindelse med tilbud efter LAB § 78-81 på 

grp. 012 017 og af kommunens udgifter til 15-17-årige i forbindelse 

med aktive tilbud på grp. 015. 

    Træder i kraft 1. januar 2010 

 

 009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen 

    På gruppering 009 sker en registrering af den refusion, som staten yder 
med 100 pct. af kommunens udgifter til jobpræmieordningen på grp. 
090. 

 

  019  Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere
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ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (72) 

 

5.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, 
udgifter til husly efter § 80 i lov om social service, samt støtte til frivilligt socialt arbejde.  
 
Det bemærkes, at støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. § 18 i lov om social service regi-
streres på gruppering 003.  
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgruppering 
 
  001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 

Her registreres udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbin-
delse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån, jf. lov om æn-
dring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om 
lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven. 
 

  002 Udgifter til husly (servicelovens § 80) 

Her registreres udgifter og indtægter til midlertidigt husly efter service-
lovens § 80. 

 
  003 Støtte til frivilligt socialt arbejde 

   På denne gruppering registreres kommunens støtte til frivillige sociale 
organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i 
lov om social service. 
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På gruppering 001 registreres den budgetterede udskrivning af kommunal  indkomst-
skat af selvangivne indkomster, som udbetales af Skatteministeriet i form af 1/12-rater i 
løbet af regnskabsåret. Det gælder både for kommuner, som har valgt at selvbudgette-
re udskrivningsgrundlaget og for kommuner, som har valgt at lægge et statsgaranteret 
udskrivningsgrundlag til grund for skatteudskrivningen.  
 
På gruppering 002 budgetteres og regnskabsføres for lidt eller for meget modtaget 
forskudsbeløb af indkomstskat, som afregnes tre år efter kalenderåret.  
 
På gruppering 006 registreres afregning med staten som følge af det skrå skatteloft. 
 
 

7.68.92 Selskabsskat m.v. 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende skat af aktieselskaber 
m.v. efter selskabsskatteloven og af fonde efter fondsbeskatningsloven. Registreringen 
foretages under dranst 7 på følgende autoriserede gruppering: 
 

 001 Afregning af selskabsskat m.v. 

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

 

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

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

001   Grundskyld 
002  Tilskud vedrørende nedsat grundskyld 
003  Kompensation for uretmæssigt opkrævet grundskyld 

 

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

 
  001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 
 
  002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 
 
  003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb 
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For anlægsarbejder under denne beløbsgrænse kan kommunalbestyrelsen vælge at 
følge samme procedure, men den behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges 
særskilt regnskab, optages indtægterne og udgifterne ved anlægsarbejdet i årsregn-
skabet, og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne. 
 
g. Beskrivelse af anvendt praksis 
Anvendt regnskabspraksis skal kort og præcist beskrive , hvordan de frihedsgrader der 
er ved udarbejdelsen af balancen, jf. særligt afsnit 8.4.3, er udnyttet, f.eks. 
bagatelgrænser for indregning af aktiver, anvendte afskrivningsperioder, principper for 
anvendelse af op- og nedskrivninger m.v. 
 
Beskrivelsen skal endvidere indeholde ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold 
til tidligere år. 
 

Årsregnskabsregnskabet skal indeholde en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis 
og evt. ændringer i forhold til tidligere år. 

 
h. Balance 
Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis 
ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital 
og forpligtelser. De enkelte poster kan uddybes i noter. 
 
Balancen opstilles på følgende måde: 
 

AKTIVER 
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (funktionerne 9.58.80-9.58.84) 
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (funktion 9.62.85) 
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER (funktionerne 9.32.21 -9.32.27 og 9.35.30-9.35.35) 
OMSÆTNINGAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER (funktion 9.65.86)

 

OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG (funktion 9.68.87) 
OMSÆTNINGAKTIVER - TILGODEHAVENDER (funktionerne 9.25.12-9.28.19) 
OMSÆTNINGAKTIVER - VÆRDIPAPIRER (funktion 9.32.20) 
LIKVIDE BEHOLDNINGER (funktionerne 9.22.01-9.22.11) 

 

PASSIVER 
EGENKAPITAL (funktionerne 9.75.91-9.75.99) 
HENSATTE FORPLIGTELSER (funktion 9.72.90) 
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER (funktionerne 9.55.63-9.55.79) 
NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. (9.38.36-9.48.49) 
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER (funktionerne 9.50.50-9.52.62)  
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunal-bestyrelsen, 
indeholde en balance opstillet efter bestemte formkrav. 

 
Beløb i balancen anføres i 1.000 kr. 
 
Balancen skal ledsages af forklarende bemærkninger, herunder bemærkninger til 
udviklingen i kommunens generelle økonomiske stilling. Større poster bør uddybes i 
noter.
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5.38.58 Beskyttet beskæftigelse § 103 

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 

 

Indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

Der skal foretages en kvartalsvis indberetning af forventet regnskab for de ovenstående 

samt nedenstående funktioner og grupperinger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

Indberetningen foretages senest en måned efter opgørelsen for 1., 3. og 4. kvartal - 

henholdsvis 1. maj, 1. november og 1. februar via ministeriets indberetningshjemmeside 

www.indtast.dk. Indberetningen for 2. kvartal foretages senest to måneder efter opgø-

relsen 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. 

003) 

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 

 

http://www.indtast.dk/
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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 op-
stilling 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 op-
stilling 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 Indenrigs- og Sundhedsministeriet på e-mail: budreg@im.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 

mailto:budgetregnskab@ism.dk
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 Funktion 
 Dranst 
 Ejerforhold 
 Gruppering (både drift og anlæg) 
 Art 

 
Specifikationerne til halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni skal indberettes senest den 
15. juli til Danmarks Statistik. 

 
 
Beløb i specifikationer til regnskabet anføres i hele 1.000 kr. 
 
Endelig skal der i forbindelse med halvårsregnskabet indberettes et skøn over det for-
ventede årsregnskab til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
 

Der skal i forbindelse med halvårsregnskabet indberettes et skøn over det forventede 
årsregnskab til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
 
Skønnet for det forventede årsregnskab indberettes senest den 1. september til Inden-
rigs- og Sundhedsministeriet. Det anføres, såfremt det forventede årsregnskab endnu 
ikke er politisk godkendt. 

 
Indberetningen udformes med det formål, at resultatet af halvårsregnskabet kan indgå i 
drøftelser mellem regeringen og KL. Indholdet af indberetningen baseres som ud-
gangspunkt på indholdet og principperne i den særlige budgetindberetning, der foreta-
ges i oktober måned efter budgetvedtagelsen, jf. afsnit 5.2.6.g. 
 
Indberetningen af den økonomiske oversigt på specialiserede område for 2. kvartal, jf. 
afsnit 7.4, foretages som en del af indberetningen af halvårsregnskabet. 
  
Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsender senest den 1. juli det nødvendige skema-
materiale. 
 

7.7.5 Bogføring i forbindelse med udarbejdelsen af halvårsregnskabet opgjort pr. 

30. juni 
I forbindelse med udarbejdelsen af halvårsregnskabet skal der i kommunens kasse- og 
regnskabsregulativ fastsættes en supplementsperiode, ligesom det kendes fra årsregn-
skabet. Formålet med supplementsperioden er at sikre, at en given udgift eller indtægt 
bliver periodiseret og henført til det rigtige regnskab. Det såkaldte transaktionsprincip 
gælder for regnskabsføringen i supplementsperioden, dvs. at en regning skal henføres 
til det halvår, hvori transaktionen har fundet sted. 
 

Den regnskabsmæssige supplementsperiode løber fra 30. juni til den 14. juli. Kommu-
nalbestyrelsen kan i kommunens kasse- og regnskabsregulativ fastsætte en kortere 
supplementsperiode, som dog ikke må fastsættes til at udløbe før den 10. juli. 
 
Tilskud og statsrefusion, der udbetales efter bekendtgørelse om statsrefusion og til-
skud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesmini-
steriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder, skal 
periodiseres efter samme principper, som finder anvendelse ved udarbejdelsen af års-
regnskabet. Løbende restafregning o.lign. for første halvår, der ikke foreligger opgjort 
før efter supplementsperiodens udløb, skal først periodiseres i forbindelse med års-
regnskabet. 
 
For den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, der op-
kræves månedligt af regionerne hos kommunerne, gælder, at opkrævningen, der fore-
tages den 25. juni, og som kommunen skal anvise til betaling den første bankdag i juli 
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måned, jf. § 8 og § 12 i cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på 
sundhedsområdet, er den sidste betaling, der medtages i halvårsregnskabet. 
 
Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at bestemmelserne om bogføring, herunder 
kravet om at kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogfø-
ringsskik, også gælder i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet, jf. afsnit 
7.0. Dette indebærer bl.a., at alle transaktioner skal registreres nøjagtigt og snarest mu-
ligt efter, at de forhold, der ligger til grund for registreringerne, foreligger. Endvidere skal 
der foretages regelmæssige afstemninger mellem registreringer og kassebeholdningen 
samt øvrige beholdningskonti. Afstemningen sikrer, at registreringerne er aktuelle, og at 
alle transaktioner er registreret.  
 
Det er kun det udgiftsbaserede regnskab, der løbende skal afstemmes og kontrolleres. 
Det er ikke et krav, at der foreligger en fuldstændig afstemt balance med oplysning om 
aktiver og passiver.  
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