
 

Orientering om 20. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og 

regnskabssystem for kommuner” 

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

og regnskabssystem for kommuner”: 

 

Kapitel 2, 4 og 6-9 

 

1. Forenkling af det omkostningsbaserede regnskab 

 

Kapitel 2 

 

2. Ny art 2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms) 

 

Kapitel 4 

 

3. Ændringer af funktion 5.46.60  

4. Ændringer på beskæftigelsesområdet, som følge af aftale om nye 

rammer for sygefraværsindsatsen samt aftale om en aktiv beskæf-

tigelsesindsats, der virker 

5. Tilpasning af funktion 5.68.95 

6. Ændring af regler vedr. interne forsikringsordninger 

7. Øvrige ændringer 

 

 

Ad 1. Forenkling af det omkostningsbaserede regnskab 

Det følger af økonomiaftalen for 2011 mellem staten og KL, at kommunerne 

skal udarbejde halvårsregnskaber fra 2011, og at Budget- og regnskabsudval-

get i regi af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastlægger den konkrete ud-

formning. Reglerne fastlægges under hensyntagen til de administrative konse-

kvenser, og samtidig vurderes muligheden for forenkling af reglerne vedrøren-

de omkostningsregnskaber. 

 

Det er på den baggrund besluttet, at der indføres halvårsregnskaber i kommu-

nerne fra 2011. Lovforslag er blevet fremsat den 16. december 2010. Der vil 

blive orienteret nærmere herom, når Folketingets behandling af lovforslaget er 

afsluttet i foråret 2011. 

 

Samtidig forenkles det omkostningsbaserede regnskab. Forenklingerne består 

først og fremmest af, at det bliver frivilligt at udarbejde i et omkostningsbaseret 

driftsregnskab, dvs. anvendelsen af hovedart 0 på hovedkonto 0-8 gøres frivil-
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 Side 2 

 

lig. Derimod fastholdes den udvidede balance, der er blevet etableret med den 

omkostningsbaserede regnskabsreform. Målingen af aktiver og passiver, som 

er baseret på omkostningsbaserede principper, kan med forenklingen ske di-

rekte på hovedkonto 9. Det skal i så fald sikres, at der etableres forretnings-

gange, der sikrer, at registreringen af tilgang, afgang m.v. i anlægskartoteket 

også indregnes i status. 

 

For funktionerne 9.55.79-9.72.90, gæld vedrørende finansielt leasede aktiver, 

materielle anlægsaktiver, immaterielle anlægsaktiver, omsætningsaktiver og 

hensatte forpligtelser, herunder forpligtelser vedrørende tjenestemandspensi-

oner, kan målingen af aktiver og passiver ske direkte på funktionen med mod-

post på egenkapitalen. Det vil således være frivilligt at registrere ændringen i 

disse på hovedkonto 8 Balanceforskydninger.  

 

Det er fortsat et krav, at der foretages detaljerede registreringer i anlægskarto-

teket, jf. kap. 8 i budget- og regnskabssystemet. F.eks. skal afskrivninger op-

gøres bl.a. for at sikre, at der kan udarbejdes en retvisende balance og, at der 

eksisterer data til brug ved omkostningskalkulationer f.eks. i forbindelse med 

afgivelse af kontrolbud.  

 

Som konsekvens af, at det gøres frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret 

driftsregnskab, bliver det frivilligt i årsregnskabet at udarbejde en anlægsover-

sigt, en resultatopgørelse, en pengestrømsopgørelse, en omregningstabel, der 

har til formål at forklare forskellen mellem det omkostningsbaserede og ud-

giftsbaserede resultat, jf. afsnit 7.2.2.1. 

 

Derimod fastholdes, at der i årsregnskabet skal redegøres for anvendt regn-

skabspraksis, der bl.a. skal beskrive principperne for afskrivninger, ligesom en 

omkostningsbaseret balance, der omfatter alle kommunale aktiver og forplig-

telser, skal vises. Dog gøres det frivilligt at opgøre og registrere feriepengefor-

pligtelserne på funktion 9.52.55.   

 

Herudover afskaffes reglerne vedrørende "bunkning" af anlægsaktiver, da reg-

len indeholder væsentlige elementer af skøn og indebærer, at løbende og 

samlet udskiftning af f.eks. IT-udstyr behandles forskelligt regnskabsmæssigt. 

Bunkede aktiver, som allerede er optaget på balancen fjernes ikke fra balan-

cen, men udgår af balancen i takt med afskrivningen.  

 

Ændringerne i det omkostningsbaserede regnskab træder i kraft med virkning 

for regnskab 2010. 

 

Ad 2. Ny art 2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms) 

Som en del af forårspakken 2.0. ophæves momsfritagelsen for salg af nye 

bygninger og byggegrunde pr. 1. januar 2011, jf. lov nr. 520 af 12. juni 2009. 

 

Det betyder, at der kommer moms på salg af fast ejendom, når der er tale om 

byggegrunde og nye bygninger, og at kommunerne fremover skal momsregi-

streres på området, når de sælger deres udstykninger. Salg af gamle bygnin-

ger forbliver momsfri.  

 

Ændringen indebærer således, at køb af bygninger efter 1. januar 2011 vil 

kunne være både inkl. og ekskl. moms. 
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Da den eksisterende art 2.6 Køb af jord og bygninger i relation til momsrefusi-

onsordningen alene kan anvendes til udgifter ekskl. moms, oprettes der en ny 

art 2.5 Køb af jord og bygninger, som anvendes ved køb af jord og bygninger, 

der er pålagt moms. 

 

For en nærmere redegørelse af ophævelsen af momsfritagelsen for salg af 

nye bygninger og byggegrunde i relation til den kommunale momsrefusions-

ordning henvises til ministeriets orienteringsskrivelse af 1. december 2010. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning regnskab 2011. 

 

Ad 3 Ændringer af funktion 5.46,60 

I orienteringsskrivelse af 7. december 2010 om 19. omgang rettelsessider blev 

der orienteret om oprettelse af nye grupperinger på funktion 5.46.60. I forlæn-

gelse heraf er vi blevet gjort opmærksom på manglende gruppering på dranst 

2 samt upræcise formuleringer i konteringsvejledningen. Der er derfor foreta-

get en række ændringer og præciseringer i kontoplan og konteringsvejledning 

samt oprettet en ny gruppering på dranst 2 til kontering af refusion af kommu-

nernes udgifter til introduktionsforløb.  

 

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2010 

 

Ad 4. Ændringer som følge af aftale om nye rammer for sygefraværsind-

satsen, hvori der bl.a. indføres en ny og effektiv refusionsmodel, samt af-

tale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker  

Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Ven-

stre og Liberal Alliance har den 5. november 2010 indgået aftale om nye ram-

mer for sygefraværsindsatsen. Desuden har regeringen (Venstre og Konserva-

tive), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgået aftale 

om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. 

 

Aftalepartierne er enige om en justeret indsats og en ny refusionsmodel, der 

består af følgende tre elementer: 

 

1) En ny og effektiv refusionsmodel 

2) Et fælles rådighedsloft 

3) Ingen refusion for administrative udgifter til andre aktører 

 

I dag hjemtager kommunerne lav refusion af udgifterne til sygedagpenge i pe-

rioder med passiv forsørgelse og høj refusion i perioder med aktive tilbud - 

uanset typen af aktive tilbud. Refusionssatserne på sygedagpengeområdet er i 

9. - 52. sygeuge 35 pct. i passive perioder og 65 pct. i aktive perioder. Staten 

refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktive tilbud til sygedagpengemodtage-

re uden loft over udgifterne. De nuværende refusionsprocenter giver en for 

stærk tilskyndelse til at give aktive tilbud uden hensynstagen til, hvorfor, hvor 

meget og hvordan der gives tilbud. 

 

Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at kommunerne fremover kan 

hjemtage 50 pct. refusion af forsørgelsesudgifterne i perioder med gradvis til-

bagevenden (delvis raskmelding), virksomhedsrettede aktive tilbud i form af 

virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller tilbud om ordinær uddan-
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nelse, og 30 pct. i perioder med tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering 

eller passiv forsørgelse. 

 

I dag hjemtager kommunerne høj refusion for perioder med aktivering – uanset 

aktiveringstypen – og lav refusion i perioder med passiv forsørgelse. Refusi-

onssatserne på arbejdsløshedsdagpengeområdet er 75/50 pct. og 65/35 pct. 

på kontanthjælps-, ledighedsydelses- og sygedagpengeområdet. Refusions-

satsen for revalidering er 65 pct. 

 

De nuværende refusionsprocenter giver en for stærk tilskyndelse for kommu-

nerne til aktivering uden hensynstagen til, hvorfor, hvor meget og hvordan der 

aktiveres. 

 

Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at kommunerne fremover hjem-

tager 50 pct. refusion af forsørgelsesudgifterne i perioder med virksomhedsret-

tet aktivering (virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud), samt ordi-

nær uddannelse og 30 pct. i perioder med øvrig vejledning og opkvalificering, 

6 ugers selvvalgt uddannelse eller passiv forsørgelse. 

 

Med indførelse af ét fælles rådighedsloft på 13.700 kr. pr. helårsperson for sy-

gedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, modtagere af ledigheds-

ydelse m.fl. forenkles kommunernes styring. Som en konsekvens af etablerin-

gen af et fælles rådighedsloft omfattes kommunernes driftsudgifter til aktive til-

bud til bl.a. sygedagpengemodtagere af budgetgarantien. 

 

Baggrunden for aftalen om ét fælles rådighedsloft er, at refusionen af kommu-

nernes driftsudgifter til aktive tilbud til sygedagpengemodtagere har været i 

markant vækst og er ikke underlagt et rådighedsloft i dag. Driftsudgifter til akti-

ve tilbud til sygedagpengemodtagere vil i 2010 med den gældende retstilstand 

væsentligt overstige det forudsatte niveau i aftalen om nedbringelse af syge-

fravær fra november 2008. 

 

Aftalerne, der udmøntes ved L 67, L 69 og L 71, der er vedtaget af Folketinget 

den 17. december 2010, giver anledning til følgende ændringer i den kommu-

nale kontoplan: 

 

A. Oprettelse af ny funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale be-

skæftigelsesindsats 

Der oprettes en ny funktion 5.68.90 til registrering af driftsudgifter og -

indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats. 

 

Udgifterne, der er refusionsberettigede, registreres under ét fælles driftsloft, 

der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og 

starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selv-

forsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.  

 

På dette område gives der 50 pct. refusion inden for et fælles driftsloft. 

 

Udgifterne opdeles for de fleste af målgruppernes vedkommende i udgifter til 

ordinær uddannelse og øvrige driftsudgifter for målgrupperne, dog med undta-

gelse af modtagere af ledighedsydelse og deltagere i seks ugers selvvalgt ud-

dannelse, hvor der kun oprettes én driftsgruppering. 
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Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011. 

 

B. Ændringer af funktionerne 5.57.78 og 5.68.91  

På funktionerne 5.57.78 og 5.68.91 foretages afløb af de udgifter, der vedrører 

reglerne for 2010. Betegnelsen på de eksisterende grupperinger på funktio-

nerne ændres derfor. 

 

Derudover oprettes der på funktionerne 5.57.78 og 5.68.91 nye grupperinger 

til ordninger, hvor der indføres nye refusionssatser. 

 

Endvidere foretages nogle mindre justeringer af teksten på funktion 5.68.91. 

Bl.a. ændres perioden for forsøgsordninger vedr. større afskedigelser samt 

supplerende indsats til nyledige efter opsigelsesperioden til 31. December 

2011 på gruppering 019. 

 

På funktion 5.68.91 præciseres det, at grupperingerne 020 og 100 i 2011 ude-

lukkende skal anvendes til afløbsudgifter vedr. 2010.  

 

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011. 

 

C. Ændringer af funktionerne 5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.58.80-81 og 

5.68.98  

Der er afløb af de udgifter, der vedrører reglerne for 2010. På funktionerne 

5.57.71, 5.57.73, 5.57.75, 5.58.80-81 og 5.68.98 sker afløbet på nyoprettede 

grupperinger på de eksisterende funktioner, dog med undtagelse af de eksi-

sterende grupperinger 007 på funktion 5.57.71 og 5.58.80 samt gruppering 

003 på funktion 5.58.81, der ændres. 

 

Derudover ændres refusionssatserne på de eksisterende grupperinger på 

funktionerne. 

 

Endvidere oprettes nye grupperinger til tilbagebetalinger på dranst 1 og til 

statsrefusioner og tilbagebetalinger på dranst 2. 

 

Der foretages endvidere mindre konsekvensrettelser af de henvisninger, der er 

til grupperingerne på funktionerne under dranst 2 statsrefusion. 

 

På funktion 5.68.98 nedlægges grupperingerne 004, 005, 006, 007, 013, 014,  

og 020  da disse udgifter flyttes til den nyoprettede funktion 5.68.90. Der opret-

tes en gruppering til afløbsudgifter vedr. udgifter i 2010 på disse grupperinger. 

Derudover er der på dranst 2 slettet grupperingerne 007,016 og 020. 

 

Desuden er der foretaget en række korrekturrettelser på funktion 5.68.98 

 

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011. 

 

D. Oprettelse af nye grupperinger til hjælpemidler og befordringsgodt-

gørelse på funktionerne 5.57.71 og 5.58.81 
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Der oprettes en ny gruppering 009 på funktion 5.57.71 til udgifter til hjælpemid-

ler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengenmodtagere med 50 pct. refu-

sion uden for driftsloftet, jf., § 120 i LAB. 

Samtidig foretages konsekvensrettelse på gruppering 002 på dranst 2. 

 

Der oprettes endvidere en ny gruppering 004 på funktion 5.58.81 til udgifter til-

hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til ledighedsydelsesmodtagere med 

50 pct. refusion uden for driftsloftet, jf. § 120 i LAB. 

Samtidig foretages konsekvensrettelse på gruppering 005 på dranst 2. 

 

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011. 

 

E. Tilpasning af funktion 6.45.53 

På funktion 6.45.53 præciseres det, at de to grupperinger vedr. administrative 

udgifter til andre aktører skal anvendes til afløbsudgifter i 2010. Grupperinger-

ne skal ikke anvendes til udgifter i 2011, hvor administrative udgifter til andre 

aktører registreres på funktionen sammen med de tilsvarende udgifter vedr. 

jobcentrene. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011. 

 

Ad 5. Tilpasning af funktion 5.68.95 

På funktion 5.68.95 ændres funktionens titel, så det fremgår, at funktionen skal 

anvendes til udgifter til alternativt tilbud ved manglende overholdelse af kvote 

for løntilskudsstillinger.  

 

Gruppering 020 ændres, således at denne gruppering også skal anvendes ved 

udgifter til alternative tilbud for ikke-forsikrede ledige. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011. 

 

Ad 6 Ændring af regler vedr. interne forsikringsordninger 

Med orienteringsskrivelse af 4. februar 2010 blev der indført en ny funktion 

6.52.74 Interne forsikringspuljer. Princippet i ordningen er, at der kan opkræ-

ves en intern præmie af forsikringstagerne (f.eks. omkostningsstederne), og at 

præmiebetalingen anvendes til at finansiere udgifter til udbedring af forsik-

ringsskader. Det er efter gældende regler et krav, at udgiften til skadesudbed-

ring afholdes på omkostningsstedet, og at der overføres midler fra forsikrings-

puljen til omkostningsstedet til helt eller delvist at dække skadesudgifterne. 

 

Dette ændres, således at udgiften til skadesudbedring afholdes på funktion 

6.52.74, og at omkostningsstederne alene belastes med præmiebetalingen og 

evt. udgifter til selvrisiko. Dette skyldes, at det på arbejdsskadeområdet ikke er 

foreneligt med gældende regler at afholde udgifter til erstatning på omkost-

ningsstedet. Når kommunerne er selvforsikrende, skal arbejdsgiverdelen og 

forsikringsdelen holdes adskilt, således at arbejdsgiveren ikke får kendskab til 

personfølsomme oplysninger.  

 

Derfor ændres reglerne for kontering af udgifter til skadesudbedring generelt, 

således at der ensartede regler for alle typer af interne forsikringsordninger. 
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På T-kontiene herunder er vist registreringerne af udgifter og omkostninger  

vedr. ejendomme og løsøre (som eksempel er valgt folkeskoleområdet). 

 

3.22.01 Folkeskoler  6.52.74 Interne forsikringspuljer  

art 9.4          50
1)

   art 9.7       -50
1)

  

art 9.4         5
3) 

   art 4.5        25
2)

  

   art 9.7       -5
3) 

 

 

8.22.01 Kontante beholdninger   

 art 6       25
2)

    

       

1) Intern præmiebetaling   

2) Udbedring af skade 

3) Evt. selvrisiko  

 

Betaling af præmie og evt. selvrisiko vedrørende den interne forsikringsord-

ning registreres ved brug af hovedart 9 Interne indtægter og udgifter eller ved 

anvendelse af +/- posteringer på de eksterne arter. Udgifter til udbedring af 

skader registres centralt på funktion 6.52.74 Interne forsikringer ved anvendel-

se af eksterne arter.  

 

Der ændres ikke på reglerne om, at de administrative udgifter til interne forsik-

ringsordninger skal registreres på funktion 6.45.51. Sekretariat og forvaltning. 

Ligeledes ændres reglerne vedrørende budgetlægning af de interne forsik-

ringsordninger ikke, dvs. forventede udgifter til skadesudbedring skal budget-

teres på eksterne arter på funktion 6.52.74, jf. orienteringsskrivelse af 15. juli 

2010. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2010. 

 

Ad 7 Øvrige ændringer 

a)  

Afsnit 8.4 om etablering af åbningsbalance 2007 er historisk og slettes. 

 

b)  

Det præciseres, at funktion 5.68.93 Jobcentre ikke anvendes for budget 2011. 

I 2011 anvendes funktion 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, grp. 

019. 

 

c)  

Da det gøres frivilligt at anvende hovedart 0 fra regnskab 2010, jf. pkt. 1 oven-

for, er det ikke længere obligatorisk at registrere tilsagn om bonusbetaling til 

andre aktører på funktion 5.68.91, grp. 002, og funktion 5.68.93, grp. 003. Sel-

ve udgiften til bonusbetaling skal dog fortsat registreres. 

 

d)  

I orienteringsskrivelsen af 7. december 2010 blev der oreinteriet om nogle 

ændringer i forbindelse med Barnets Reform.og ændringer af Serviceloven. I 

den forbindelse skal der også foretages en ændring af henvisningen på funkti-
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on 5.28.23 Daginstitutioner for børn og unge, hvor der på grp. 001 henvises til 

bl.a Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 8. Dette rettes til § 52, stk. 3, nr. 7. 

 

 

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner: 

 

AFSNIT SIDE PUNKT 

2.0 2 og 3 1 

2.2 2 1 

2.5 1-6 og 8 1 

2.5 1,2 og 8 2 

3.5.2 2 7d) 

3.5.5 1 3 

3.5.7 1 4C og 4D 

3.5.7 2-4 4C 

3.5.7 4 4B 

3.5.8 1-3 4C 

3.5.8 2 4D 

3.5.9 1 4A 

3.5.9 1-3 4B 

3.5.9 4 5 

3.5.9 5 4C 

3.6 1 4E 

3.8 4-5 1 

3.9 3 1 

4.0 6 1 

4.5.5 1-5 3 

4.5.7 1-3 4C 

4.5.7 21-23 4B 

4.5.7 14-18 4C 

4.5.7 2 og 3 4D 

4.5.7 6-11 4C 

4.5.8 1-13 4C 

4.5.8 6 og 13 4D 

4.5.9 1-5 4A 

4.5.9 5-13 4B 

4.5.9 13 7b) 

4.5.9 7 og 18 7c) 

4.5.9 21 5 

4.5.9 22-27 4C 

4.6 4-5 4E 

4.6 8 1 

4.6 9 6 

4.8 1, 14, 18-20 1 

4.9 10, 12, 14-24 1 

6.1 3 1 

7  1 1 

7.1 2 (slettet) 1 

7.2 1-2 og 5-6 1 
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8.0 1 1 

8.1 1 og 4 1 

8.2 1-6, og 8 1 

8.3 2 og 7 1 

8.4 Slettes 7a) 

8.5 1 – Bliver til ny 8.4 1 

9.3.1 1 1 

9.4 1-2 og 4-6 1 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Susanne Wad Leth 

 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                      

  

 

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v. 

I medfør af § 37, stk. 2, § 38, stk. 2, § 45, stk. 1, § 46 og § 57, stk. 1 og 2, i lov om 
kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008, fastsættes: 

Kapitel 1 

Budget- og regnskabssystem for kommuner 

§ 1. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter i bilag 1 i denne bekendtgørelse om 
»Budget- og regnskabssystem for kommuner« regler vedrørende formen for kommunernes 
årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab, regler om specifikation af de poster på 
årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved dettes endelige vedtagelse skal tage 
bevillingsmæssig stilling, samt regler om udarbejdelse og udsendelse af oplysninger til 
kommunalbestyrelsen om kommunens økonomiske forhold. 

Kapitel 2 

Årsbudgettet og flerårige budgetoverslag 

§ 2. Forslag til kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af 
økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende 
regnskabsår. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige 
budgetoverslag foretages senest den 15. oktober. 

§ 3. Der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige 
budgetoverslag. 

Stk. 2. Ændringsforslag til forslag til årsbudget skal angive, hvilken bevilling forslaget retter sig 
imod, samt med hvilket beløb bevillingen ønskes ændret. Balancen i årsbudgettet tilvejebringes 
ved forhøjelse eller nedsættelse af den kommunale indkomstskat, medmindre 
kommunalbestyrelsen vedtager at tilvejebringe balancen på anden måde. 

Stk. 3. Perioden for de flerårige budgetoverslag fastsættes til 3 år. Ændringsforslag til de 
flerårige budgetoverslag skal have en sådan specifikationsgrad, at oversigter i budget- og 
regnskabssystemet, som enten skal indsendes til staten, eller som skal foreligge i forbindelse 
med budgetbehandlingen, umiddelbart skal kunne udfyldes. Ændringsforslag til de flerårige 
budgetoverslag skal angive med hvilket beløb, posten ønskes ændret. Balancen i de flerårige 
budgetoverslag tilvejebringes ved forhøjelse eller nedsættelse af den kommunale indkomstskat, 
medmindre kommunalbestyrelsen vedtager at tilvejebringe balancen på anden måde. 

Kapitel 3 

Regnskabsmæssig supplementsperiode 

§ 4. Den regnskabsmæssige supplementsperiode løber fra regnskabsårets udgang til 
udgangen af februar måned i det følgende regnskabsår. Kommunalbestyrelsen kan i 
kommunens kasse- og regnskabsregulativ fastsætte en kortere supplementsperiode, som dog 
ikke må fastsættes til at udløbe før den 15. januar. 

Stk. 2. Den regnskabsmæssige forsupplementsperiode omfatter december måned i året før 
regnskabsåret. Kommunalbestyrelsen kan i kommunens kasse- og regnskabsregulativ fastsætte 
en kortere forsupplementsperiode. 

Kapitel 4 

Revision m.v. 
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§ 5. Kommunalbestyrelsen antager en sagkyndig revision, jf. § 42, stk. 1, i lov om 
kommunernes styrelse. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal give revisionen adgang til at foretage de undersøgelser, 
revisionen finder nødvendige, og skal sørge for, at revisionen i øvrigt får de oplysninger og den 
bistand, som revisionen anser for påkrævet for udførelsen af hvervet. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler om revisionen i et 
revisionsregulativ. 

§ 6. Revisionen afgiver en årsberetning om revisionen af årsregnskabet. Revisionen afgiver 
endvidere beretning i årets løb, når det er foreskrevet, eller revisionen finder det 
hensigtsmæssigt (delberetninger), jf. § 42, stk. 4, i lov om kommuners styrelse. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens formand sørger for, at revisionens årsberetning og 
delberetninger udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter 
modtagelsen, jf. § 42 b i lov om kommuners styrelse. 

§ 7. I delberetninger redegøres for den udførte revision samt for forhold, der har givet 
anledning til bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisionen har fundet anledning til at 
fremdrage. Revisionen skal gøre bemærkning, hvis den mener, at regnskabet ikke er rigtigt, eller 
at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. § 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes 
styrelse. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af 
kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens 
anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. § 42, stk. 2, 3. pkt., i 
lov om kommunernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. og 3. pkt. skal fremgå 
særskilt af beretningen. 

Stk. 2. Beretningen forelægges økonomiudvalget og for så vidt angår bemærkninger, der ikke 
umiddelbart angår den forvaltning, der hører under økonomiudvalget tillige den pågældende 
kommunale myndighed til besvarelse, inden kommunalbestyrelsen i et møde træffer afgørelse 
om revisionens bemærkninger og om eventuelle andre spørgsmål vedrørende det pågældende 
regnskab. 

Stk. 3. Beretningen og kommunalbestyrelsens afgørelse herom indsendes til 
tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter modtagelsen af beretningen, dog senest samtidig 
med afgørelsen vedrørende revisionsberetningen om årsregnskabet, jf. § 8. Samtidig sendes 
afgørelsen til revisionen. 

§ 8. Årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget eller magistraten til kommunalbestyrelsen, 
således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni det følgende år. 

Stk. 2. Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal dette af revisionen forsynes med 
påtegning om, at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets 
bestemmelser. 

Stk. 3. Revisionen afgiver inden den 15. august beretning om revisionen af årsregnskabet til 
kommunalbestyrelsen. 

Stk. 4. Fremgangsmåden i § 7, stk. 1 og 2, finder også anvendelse på revisionens og 
kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet. Årsregnskabet skal tillige godkendes af 
kommunalbestyrelsen. 

Stk. 5. Kommunens årsregnskab sendes inden udgangen af september måned til 
tilsynsmyndigheden sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som 
kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til 
revisionen. 

Kapitel 5 

Københavns Kommune 

§ 9. Årsregnskabet aflægges i Københavns Kommune af økonomiudvalget til 
Borgerrepræsentationen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 1. juni det 
følgende år. 

Stk. 2. Revisionen afgiver inden den 15. september beretning om revisionen af årsregnskabet 
til Borgerrepræsentationen. 

Stk. 3. Københavns Kommunes årsregnskab sendes inden den 31. december til 
tilsynsmyndigheden sammen med økonomiudvalgets revisionsbetænkning og de afgørelser, 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                      

  

 

som Borgerrepræsentationen har truffet i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til 
revisionen. 

§ 10. §§ 1-7 og § 8, stk. 2 og 4, finder tilsvarende anvendelse på Københavns Kommune. 

Kapitel 6 

Ikrafttræden 

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar. 2011. Samtidig ophæves bekendtgørelse 
nr. 1410 af 6. december 2010 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. 

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for revisionen af Københavns Kommunes 
regnskaber for 2009 og fremover. Den indtil 1. januar 2009 gældende affattelse af § 10 i 
bekendtgørelse nr. 989 af 30. september 2008 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, 
revision m.v. finder anvendelse for revisionen af Københavns Kommunes regnskaber for 2008. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 23. december 2010 

 

Bertel Haarder 

/ Niels Jørgen Mau Pedersen 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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Kontonummerets opbygning: 
1. 2-3 4-5. 6. 7.  8.-11.12-14  15. 16. 
 
 
 
 
      0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 
      1 Forsyningsvirksomheder m.v. 
      2 Transport og infrastruktur 
  1. ciffer =  3 Undervisning og kultur 
  hovedkonto 4 Sundhedsområdet 
  (autoriseret) 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 
      6 Fællesudgifter og administration m.v. 

     7 Renter, tilskud, udligning og skatter 
      8 Balanceforskydninger 
      9 Balance 

 
 
  
  2-3 ciffer  
  hovedfunktion 
  (autoriseret) 
  
 
  4. – 5. ciffer = 
  funktion 
  (autoriseret) 
 
      1 Drift 
     2 Statsrefusion 
     3 Anlæg 
  6. ciffer =  4 Renter 
  dranst  5 Balanceforskydninger 
  (autoriseret) 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 
      7 Finansiering 
      8 Aktiver 
      9 Passiver 
 

 
  7. ciffer =      1. Egne 
  ejerforhold      2. Selvejende/private 
  (autoriseret)      3. Andre offentlige myndigheder 
      4. Private lev. af ikke-momsbelagte tjenesteydl. 
  
  8. – 11. ciffer = 
  omkostningssted 
  (autoriseret på visse funktioner) 
 
  12. – 14. ciffer = 
  gruppering 
  (delvis autoriseret) 
 
     0 Beregnede omkostninger (frivillig) 
     1 Lønninger 
     2 Varekøb 
  15. ciffer =  4 Tjenesteydelser m.v. 
  hovedart  5 Tilskud og overførelser 
  (autoriseret) 6 Finansudgifter 
     7 Indtægter 
     8 Finansindtægter 
     9 Interne udgifter og indtægter 
   
 
  16. ciffer = 
  art 
  (autoriseret i regnskab) 
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7. ciffer - ejerforhold 
I 7. ciffer foretages en opdeling af de kommunale aktiviteter efter ejerforholdet for de 
institutioner, ordninger eller lignende, som aktiviteterne vedrører. 
 
Der sondres i kontoplanen mellem fire former for ejerforhold 
 

  Egne 
  Selvejende/private 
  Andre offentlige myndigheder 
 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser 

 
Registreringen af ejerforholdet er autoriseret på de funktioner i kontoplanen, hvor der 
optræder andre ejerforhold end Egne. Ejerforholdet skal i disse tilfælde anføres i den 
ovenfor viste rækkefølge. 
 
8, 9., 10. og 11. ciffer - omkostningssted 
Ved hjælp af kontonummerets 8., 9., 10. og 11. ciffer kan der foretages en opsplitning 
på omkostningssteder, dvs. på de enkelte institutioner, afdelinger mv. Specifikationen 
på omkostningssted i det 8. - 11. ciffer er autoriseret på funktionerne 3.22.01 Folkesko-
ler, 3.22.05 Skolefritidsordninger, 3.22.08 Kommunale specialskoler, 5.25.12 Vugge-
stuer, 5.25.13 Børnehaver, 5.25.14 Integrerede institutioner og 5.25.15 Fritidshjem. 
 
12., 13 og 14. ciffer - gruppering 
Grupperingerne på kontonummerets 12.- 14. ciffer anvendes til en videreopdeling af 
funktioner på enkeltaktiviteter eller -områder. 
 
Grupperingscifrene er autoriseret i de tilfælde, hvor man fra de centrale myndigheders 
side ønsker at kunne uddrage specifikke oplysninger af de kommunale budgetter 
og/eller regnskaber. Dette er altid tilfældet for statsrefusion og for anlæg (i regnskabet) 
samt i et vist omfang for driftskontiene. 
 
Grupperingsstrukturen er med virkning fra 1. januar 2007 udvidet fra 2 til 3 cifre.  
 
15. og 16. ciffer - hovedart og art 
Ved hjælp af kontonummerets 15. ciffer specificeres kommunens ressourceforbrug på 
hovedarter, dvs. løn, varekøb, tjenesteydelser m.v. Hovedarterne 1-9 er altid autorise-
rede. Anvendelse af hovedart 0 Beregnede omkostninger er frivillig.  
 
I det 16. ciffer er foretaget en yderligere specifikation af de enkelte hovedarter på arter. 
Eksempelvis er hovedarten varekøb opdelt på fem arter: fødevarer, brændsel og driv-
midler, køb af jord og bygninger, anskaffelser samt øvrige varekøb. Artsspecifikationen 
er altid autoriseret i regnskabet og i nogle tilfælde ligeledes i budgettet. Der er således i 
budgettet autoriseret en specifikation på arterne 4.0, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.9, 
7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 og 8.6. 
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af. Anvendelsen af hovedart 0 er frivillig for alle områder i den kommunale kontoplan. 
Sondringen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter foretages i kontoplanen ved anven-
delse af dranst-værdierne 1 henholdsvis 3. 
 
Sondringen mellem drifts- og anlægsudgifter har ikke alene betydning for selve registre-
ringen i kommunens budget og regnskab. Der er også forskel på de be-
villingsprocedurer, som skal gå forud for udgifternes afholdelse. For driftsudgifternes 
vedkommende er bevillingsafgivelsen knyttet til vedtagelsen af budgettet. For anlægs-
udgifternes vedkommende sker bevillingsafgivelsen derimod ved vedtagelsen af en 
anlægsbevilling for det enkelte anlægsprojekt. Tilrettelæggelsen af den økonomiske 
styring - procedurerne omkring bevillingsstyring og -kontrol - er med andre ord afhæn-
gig af, om der er tale om en drifts- eller en anlægsudgift. 
 
Det er ikke muligt - og næppe heller hensigtsmæssigt - at give en udtømmende beskri-
velse af de forhold, der må indgå i overvejelserne omkring sondringen mellem driftsud-
gifter og anlægsudgifter. Dette vil nemlig i vidt omfang bero på den konkrete situation. 
Der kan således være eksempler på aktiviteter eller anskaffelser, som det i nogle situa-
tioner vil være mest nærliggende at henføre til driftssiden - i andre til anlægssiden. 
 
Som nogle mere generelle forhold, der må indgå i overvejelserne om sondringen mel-
lem driftsudgifter og anlægsudgifter skal peges på følgende: 
 

  En vurdering af udgiftens størrelse og karakter (type) i forhold til den pågældende 
institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau 

  En vurdering af, om der som følge af udgiften sker en væsentlig ændring i den 
pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau 

  Styringsmæssige overvejelser, jf. det ovenfor anførte 
  Nybyggeri af større omfang bør altid henføres til anlægssiden 
  Udgifter til ombygning, renovering m.v. vedrørende lejede lokaler bør som hoved-

regel henføres til driftssiden. Der kan dog forekomme situationer, hvor lejemålets 
længde og udgiftens størrelse kan begrunde en henføring til anlægssiden. 

 
I tilfælde, hvor sondringen mellem drifts- og anlægsudgifter giver anledning til tvivl kan 
bl.a. henvises til de for staten gældende regler, som er fastsat i Finansministeriets øko-
nomisk-administrative vejledning. Heri er specielt omtalt følgende situationer:  
 
Vejledende for, om en udgift til vedligeholdelses- og ombygningsarbejder bør henføres 
under drift eller under anlæg, er dels om arbejdet indebærer væsentlige ændringer i 
bestående bygninger eller anlæg, dels om formålet med eller brugen af bygningen m.v. 
ændres væsentligt. Er dette tilfældet, bør udgiften konteres under anlæg. 
 
Udgifter til anskaffelser af materiel, inventar m.v. bør som hovedregel henføres under 
drift. Anskaffelser, der medfører en væsentlig forskydning af institutionens driftsudgifts-
niveau, bør dog henføres under anlæg. Vægten lægges således ikke på, om den kon-
krete anskaffelse er ordinær eller ekstraordinær. Anskaffelser af materiel og inventar i 
forbindelse med kommunalt nybyggeri afholdes i alle tilfælde som en del af byggeudgif-
ten. 
 
Udgifter til behovsanalyse og programoplæg for et bygge- eller anlægsarbejde kan hen-
føres til driften. Hvor der er etableret særlige byggeadministrationer, gælder dette også 
udgifter til udarbejdelse af byggeprogram. Projekteringsudgifter i øvrigt henføres under 
anlæg. 
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2.5 Artsinddelingen 
 
 

Den autoriserede artsinddeling 

Kontonummerets to sidste cifre indeholder en opdeling af de kommunale udgifter og 
indtægter m.v. efter hovedart - det 15. ciffer - og art - det 16 ciffer. 
 
Der er i kontoplanen autoriseret i alt 8 hovedarter, der igen er opdelt på en række auto-
riserede arter.  
 
Den autoriserede artsinddeling er følgende: 
 

HOVEDARTER ARTER 

1 Lønninger  

2 Varekøb 2.2 Fødevarer 
2.3 Brændsel og drivmidler 
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. 

moms) 
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) 
2.7 Anskaffelser 
2.9 Øvrige varekøb 

4  Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 
4.6 Betalinger til staten 
4.7 Betalinger til kommuner 
4.8 Betalinger til regioner 
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 

5 Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 
5.2 Overførsler til personer 
5.9 Øvrige tilskud og overførsler 

6 Finansudgifter  

7 Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter 
7.2 Salg af produkter og ydelser 
7.6 Betalinger fra staten 
7.7 Betalinger fra kommuner 
7.8 Betalinger fra regioner 
7.9 Øvrige indtægter 

8 Finansindtægter 8.6 Statstilskud 

9 Interne udgifter og indtægter 9.1 Overførte lønninger 
9.2 Overførte varekøb 
9.4 Overførte tjenesteydelser 
9.7 Interne indtægter 

 
Herudover er der i kontoplanen hovedart 0 Beregnede omkostninger, som er frivillig at  
anvende. Hovedart 0 er opdelt i følgende arter: 
 

HOVEDART ARTER 

0 Beregnede omkostninger 0.0 Statuskonteringer 
0.1 Afskrivninger 
0.2 Lagerforskydninger 
0.3 Pensionshensættelse vedrørende 
 tjenestemænd 
0.4 Forrentning 
0.6 Øvrige beregnede og overførte 
 udgifter/omkostninger 
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0.7 Feriepenge 
0.8 Beregnede og overførte indtægter 
0.9 Modregningskonto 

 

Formål og anvendelse 

Med artsinddelingen sker der en specifikation af de kommunale udgifter og indtægter 
m.v. efter deres art - løn, varekøb, tjenesteydelser etc. - og dermed efter karakteren af 
det ressourceforbrug, de indebærer. 
 
En hovedbegrundelse for artsinddelingen er, at de centrale myndigheder har behov for 
at kunne opgøre det ressourceforbrug, som kommunernes aktiviteter giver anledning til. 
Dels samlet - bl.a. til brug for opgørelsen af nationalregnskabet - og dels inden for de 
enkelte sektorer. 
 
Artsinddelingen danner også grundlag for de centrale myndigheders opgørelse af pris- 
og lønudviklingen i den kommunale sektor til brug for reguleringen af de generelle til-
skud m.v. 
 
Artsinddelingen tjener samtidig forskellige formål i den enkelte kommunes budget og 
regnskab. 
 
Foruden at muliggøre vurderinger af udviklingen i den enkelte kommunes res-
sourceforbrug, anvendes artsinddelingen bl.a. ved indarbejdelsen af skøn over pris- og 
lønudviklingen i budgettet. 
 
Endvidere foretages der gennem artsinddelingen en opdeling på momsbelagte og ikke-
momsbelagte udgifter, som er nødvendige af hensyn til administration af momsudlig-
ningsordningen. Det sker ved, at artsinddelingen indeholder en klar adskillelse mellem 
arter vedrørende udgifter med moms - nemlig art 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, art 4.5 og 4.9 - 
og de øvrige arter. De særlige forhold omkring registreringen i forbindelse med moms 
er omtalt i afsnit 2.6. 
 
Herudover kan der benyttes de frivillige arter under hovedart 0 Beregnede omkostnin-
ger til registrering af indirekte udgifter i form af beregnede omkostninger som eksem-
pelvis forrentning og afskrivninger. Registrering på hovedart 0 foretages med henblik på 
at kunne omkostningsregistrere i selve budget- og regnskabssystemet. En modreg-
ningskonto (art 0.9) sikrer, at kun poster med finansiel betydning kan øve indflydelse på 
bevillingsstyringen af den samlede økonomi. Således neutraliseres posteringer under 
hovedart 0 i forhold til det samlede driftsbudget henholdsvis regnskab. 
 

Regler for kontering på arterne 

I budgettet skal der som minimum foretages en specifikation af udgifter og indtægter 
m.v. på de autoriserede hovedarter. 
 
Derudover er der i budgettet autoriseret en specifikation på art 4.0, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 
4.9, art 5.1, 5.2, 5.9, art 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 og 8.6. 
 
Af hensyn til budgetteringen vedrørende momsrefusionsordningen (og anvendelsen af 
de til dette formål udviklede systemer) vil det endvidere være hensigtsmæssigt, at 
kommunen foretager en budgettering af de momsbærende udgiftsarter, dvs. art 2.2, 
2.3, 2.5, 2.7, 2.9, samt art 4.5 og 4.9. Der er imidlertid ikke noget krav om, at art 2.2, 
2.3, 2.5, 2.7 og 2.9 skal fremgå af budgettet. 
 
I regnskabet skal udgifter og indtægter m.v. specificeres på de autoriserede arter. 
I det omfang, der i kommunernes udgifts- og indtægtsbilag er indeholdt en specifikation, 
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der omfatter flere arter, skal der som hovedregel foretages registrering på hver af disse. 
En undtagelse herfra er dog udgifter til anlæg, reparation og vedligeholdelse, der ikke 
udføres af kommunens eget personale, herunder varekøb og anskaffelser i tilknytning 
hertil. Disse udgifter registreres samlet, under art 4.5 Entreprenør- og håndværksydel-
ser. 
 
De ikke benyttede numre i artsinddelingen kan anvendes frit af kommunerne, såfremt 
der ønskes en yderligere specifikation. I så fald skal der imidlertid i indberetningerne til 
de centrale myndigheder, jf. kapitel 7, ske en opsummering til de autoriserede arter. 
 
Anvendelsen af hovedart 9 til registrering af interne overførsler af udgifter og indtægter 
er frivillig for den enkelte kommune, jf. nærmere nedenfor. Ønsker kommunen at benyt-
te hovedart 9, skal dette imidlertid ske ved anvendelsen af de herunder autoriserede 
arter. Arterne under hovedart 9 må ikke benyttes til andre formål end de anførte. 
 
Nedenfor er anført nærmere regler for konteringen på de enkelte hovedarter og arter. 
 
 

HOVEDART 0 BEREGNEDE OMKOSTNINGER (FRIVILLIG) 

Hovedart 0 kan benyttes til registrering af beregnede omkostninger og indtægter som 
eksempelvis afskrivninger. Registrering på hovedart 0 foretages med henblik på at kun-
ne omkostningsregistrere i selve regnskabssystemet samt indregne materielle aktiver 
mv. i balancen. Hovedart 0 anvendes ikke i budgettet. Det er frivilligt at anvende hove-
dart 0 i regnskabet. 
 
Flere af arterne, bl.a. art 0.1 Afskrivninger og art 0.2 Lagerforskydninger, refererer til 
udgifter eller omkostninger, som beregnes i anlægskartoteket for materielle aktiver og 
herefter overføres til hovedart 0. Jævnfør endvidere beskrivelsen af materielle aktiver i 
kapitel 8 samt kapitel 9 om omkostninger.  
 
Registreringen af de beregnede omkostninger foretages under arterne 0.1-0.6, mens 
beregnede indtægter registreres under art 0.8. Posteringer under art 0.1-0.6 og 0.8 
modposteres på art 0.9 Modregningskonto. Hovedart 0 indgår ikke i udgiftsregnskabet 
eller budgettet og har derfor ikke indflydelse på bevillingsstyringen af den samlede øko-
nomi. Medtages hovedart 0 i regnskabet fås et omkostningsregnskab på hovedkonto 0-
7. Undlades hovedart 0 fås udgiftsregnskabet. 
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Beregnede omkostninger mv. er i artsopdelingen opdelt på 9 arter:  
 

0.0 Statuskonteringer 
0.1 Afskrivninger  
0.2 Lagerforskydninger  
0.3 Pensionshensættelse vedrørende tjenestemænd 
0.4 Forrentning 
0.6 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger  
0.7  Feriepenge 
0.8 Beregnede og overførte indtægter  
0.9 Modregningskonto  

 
Vedrørende forhold, der gælder for de enkelte arter, kan der peges på følgende:  
 
0.0 Statuskonteringer 
I det udgiftsbaserede system udgiftsføres aktiver ved tilgang (og indtægtsføres ved 
afgang) som drifts- eller anlægsudgifter (-indtægter), mens status ikke påvirkes af til-
gangen/afgangen. 
  
Da der skal etableres en samlet statusbalance for hele det kommunale område opgjort 
efter omkostningsbaserede principper, skal status påvirkes på alle områder ved til-
gang/afgang af alle aktiver.  
 
Beløbsmæssigt er det kun aktiver med en værdi på over 100.000 kr., som det er obliga-
torisk at indregne i status. Det er frivilligt at indregne aktiver til en værdi på mellem 
50.000-100.000 kr. Dette svarer til de aktiver, som kommunen skal optage i anlægskar-
toteket, jf. kap. 8. 
 
Optagelsen af anskaffelsesudgiften kan ske ved, at denne ”omkonteres” til de relevante 
statuskonti via hovedkonto 8 og anvendelse af art 0.0. Ved omkonteringen til balancen 
anvendes samme dranstværdi som ved bogføringen af anskaffelsesudgiften. 
 
Det er frivilligt at anvende art 0.0, men såfremt kommunen anvender art 0.0 skal der 
etableres forretningsgange, der sikrer, at registreringen af anskaffelser i anlægskartote-
ket også indregnes i status, således at der altid er overensstemmelse mellem til- og 
afgange i anlægskartoteket og bevægelserne på hovedkonto 8.  
 
Såfremt kommunen ikke anvender hovedart 0.0 skal der under alle omstændigheder 
etableres forretningsgange, der sikrer, at registreringen af til- og afgange i anlægskarto-
teket også indregnes i status. 
 
 
Eksempel på anvendelse af art 0.0: 
Eksemplet viser ”omkonteringen” af anskaffelsesudgiften til balancen ved køb af en 
grund til 2 mio. kr. Grunden skal i dette eksempel anvendes til opførelse af en ny skole. 
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 Anlæg x-skole 
3.01.3.sted.10.26 

 Kassen 
801.5.zzzz.zz.zz 

1) Købe-
sum 

2.000    2.000 

      
 
 Anlæg x-skole 

301.3.sted.10.00 
 Bygninger 

881.5.xxxx.03.00 

2) ”Omkon-
tering” til 
status via 
art 0 

 2.000  2.000  

      
  

Bygninger 
981.8.xxxx.03 

 Modpost skattefinansie-
rede aktiver 
993.9.xxxx.03 

3) Afledte 
posteringer 
på hoved-
konto 9 

2.000    2.000 

      
     
 
0.1  Afskrivninger 
Aktiver, der indgår i produktionen/udførelsen af produkter/ydelser, vil med tiden typisk 
blive forbrugt. Som et led i opgørelsen af omkostninger registreres et sådant forbrug i 
form af beregnede afskrivninger på bygninger, inventar, materiel m.v. Disse afskrivnin-
ger kan registreres under art 0.1 Afskrivninger.  
 
0.2  Lagerforskydninger  
I forbindelse med opgørelsen af omkostninger er der behov for at foretage en periodise-
ring af udgifterne. Der kan således være tale om omkostninger til vareforbrug, som ikke 
er udgiftsregistreret i det år, hvor forbruget finder sted, fordi der forbruges fra lager. 
Omvendt vil registrerede udgifter til varekøb ikke skulle medregnes i omkostningsregn-
skabet, i det omfang der alene er tale om lageropbygning. Registreringen af sådanne 
forskydninger vedrørende henholdsvis forbrug fra eller opbygning af lager sker ved at 
registrere forskydningerne under art 0.2 Lagerforskydninger. Det er frivilligt at anvende 
art 0.2 Lagerforskydninger. 
 
0.3 Pensionshensættelse for tjenestemænd 

Art 0.3 kan anvendes til at omkostningsregistrere ændringer i kommunens pensionsfor-
pligtelse vedrørende tjenestemænd. Hensættelse til tjenestemandspensioner med an-
vendelsen af art 0.3 er frivillig.  
 
Betaling af forsikringspræmier registreres ved brug af hovedart 1.  
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0.4  Forrentning  
I en given aktivitet vil der typisk være bundet en vis kapital. Ved omkostningsberegning 
er der behov for at indregne en forrentning af den kapital, der er investeret i tilknytning 
til den omhandlede aktivitet. Forrentning skal f.eks. beregnes i forbindelse med kalkula-
tion af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandør-
virksomhed af personlig pleje og praktisk hjælp for ældre. Registreringen sker på art 0.4 
Forrentning. Det bemærkes, at kommunernes mellemværende med forsyningsvirksom-
hederne ikke registreres under hovedart 0, men på hovedart 6 og 8. Det er frivilligt at 
anvende art 0.4. 
 
0.6  Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger 
Der kan forekomme beregnede udgiftsbeløb/omkostninger, som kan være relevante i 
de enkelte omkostningsberegninger. Som eksempel kan nævnes indirekte omkostnin-
ger, der er forbundet med kommunal levering af personlig pleje og praktisk hjælp til 
ældre, f.eks. andel af fællesomkostninger til ledelse, administration, husleje mv. Disse 
registreres under art 0.6 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger. Derud-
over benyttes art 0.6 til registrering af overførte udgifter, der ikke skal øve indflydelse på 
kommunens udgiftsregnskab. Det bemærkes, at overførte udgifter, der skal indgå i 
kommunens udgiftsregnskab – herunder overførsler til og fra forsyningsområdet – ikke 
registreres under hovedart 0.  
 
0.7 Feriepenge 
Art 0.7 kan anvendes til at registrere omkostninger til feriepenge. Det er frivilligt at an-
vende art 0.7. 
 
0.8  Beregnede og overførte indtægter  
Under art 0.8 registreres beregnede og overførte indtægter, der ikke skal øve indflydel-
se på kommunens regnskaber. Det bemærkes, at overførte indtægter, der indgår i 
kommunens udgiftsbaserede regnskab – herunder overførsler til forsyningsområder - 
ikke registreres under hovedart 0. Anvendelsen af art 0.8 Beregnede og overførte ind-
tægter er frivillig. 
 
0.9  Modregningskonto  
Under art 0.9 modposteres registreringer foretaget under art 0.1-0.8, dvs. registreringen 
på art 0.9 foregår med modsat fortegn af registreringen på art 0.1-0.8. Modregningskon-
toen er en teknisk konto, der sikrer, at kun poster med finansiel betydning kan øve ind-
flydelse på kommunens samlede udgiftsregnskab. Det er således modregningskonto-
ens funktion at neutralisere de nye posteringer i forhold til udgiftsregnskabet. Anvendel-
sen af art 0.9 Modregningskonto er obligatorisk at anvende som modpost for art 0.1.  
 
 

HOVEDART 1 LØNNINGER 

På hovedart 1 Lønninger registreres kommunens lønudgifter, herunder lønbidrag af 
enhver art. 
 
Godtgørelse af ansattes udgifter i forbindelse med tjenesten, dvs. udgifter til repræsen-
tation, rejser, brug af eget motorkøretøj og lignende, registreres ikke under hovedart 1 
Lønninger, men under hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. Det samme gælder vederlag til 
sagkyndige og specialister i liberale erhverv samt vederlag og lignende til medlemmer 
af kommissioner, råd og nævn, hvor medlemmerne hverken er kommunalt ansatte eller 
medlemmer af kommunalbestyrelsen. 
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HOVEDART 2 VAREKØB 

Under hovedart 2 Varekøb registreres kommunens udgifter til køb af momsbelagte va-
rer, jord og nye bygninger. Endvidere registreres udgifter til køb af bygninger, der ikke 
er nye og momsbelagte.  
 
Varekøb er i artsinddelingen opdelt på 6 arter: 

 
2.2 Fødevarer 
2.3  Brændsel og drivmidler 
2.5  Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms) 
2.6  Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) 
2.7  Anskaffelser 
2.9  Øvrige varekøb 

 
Som eksempler på kontering på de enkelte arter under hovedart 2 kan anføres: 
 
2.2 Fødevarer 

  Brød 
 Dybfrostvarer 
  Kaffe, te og kakao 
  Kartofler, grøntsager og frugt 
  Kolonialvarer 
  Konservesvarer 
  Kød, fjerkræ og fisk 
  Mejeriprodukter 
  Øl, vand og andre drikkevarer 

 
2.3 Brændsel og drivmidler 

  Benzin 
  Dieselolie 
  Elektricitet 
  Fast brændsel (kul, koks) 
  Fjernvarme 
  Flydende brændsel (olie) 
  Forsyningsvirksomheders køb af energi med henblik på videresalg 
  Gas 
  Petroleum 

 
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms) 

  Køb af  nye bygninger med tilhørende jord 
  Køb af byggegrunde 

 
2.6  Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) 

  Køb af bygninger med tilhørende jord, der ikke er afgiftspligtige 
 

2.7 Anskaffelser 
Her registreres større og bekostelige indkøb af genstande med levetid på over 1 år 
(eksklusiv køb af jord og bygninger), f.eks.: 
 

  Maskiner 
  Motorkøretøjer og andet kørende materiel 
  Tekniske anlæg og installationer, f.eks. elevatorer, forbrændingsanlæg, ke-

delanlæg, køleanlæg, sanitære anlæg, varme- og ventilationsanlæg, større appa-
raturer såsom f.eks. røntgenanlæg, scannere o. lign. 

 
2.9 Øvrige varekøb  
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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 4) 

  092 Betaling (§ 159 og 160) 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (§ 

176) 
  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 
  001 Refusion fra den centrale refusionsordning (§ 176) 
  002 Refusion af flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.5 - side  1 

  

Dato: December  II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 

 

5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 

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

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

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

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

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

selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21 
  012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge 

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

uddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
  014 Tolkeudgifter. 
  015 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie 

til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 22 
  016 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie 

til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 22 
  017 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie 

som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 e 
  018  Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions
    forløb ifølge integrationslovens § 24 f 
  019  Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g 
  091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge lov om danskuddannel-

se til voksne udlændinge m.fl. ifølge § 14, stk. 2 
  092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 
  097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 

§ 45, stk. 4, i integrationsloven 
  098 Berigtigelser   

100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder  kompetencegivende 
uddannelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8 

101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrati-
onslovens § 45, stk. 8 

102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse 
ifølge integrationslovens § 45 stk. 8 

 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016 
  002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 
  003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 017-019  
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
KONTANTE YDELSER (57) 

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

børn, jf. § 19a 

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

gedagpenge 

   006   Sygedagpenge med 30 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedag-

penge 

   007   Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge 

med 50 pct. refusion efter kapitel 10 og 11 samt udgifter til hjælpemid-

ler, jf. kapitel 14 og §§ 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-

sats 

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

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

indsats 

   009  Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 76-77 og 82 i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats 
  011 Tilbagebetaling af refusion til staten for sygedagpenge som følge af 

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

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

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

009) 
  003 Berigtigelser 
  004  Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvor-

ligt syge børn, jf. § 30, stk.. 2 
  006  Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp. 092 

og 093) 

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

   008  Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion (grp. 007) 

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

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

84)    
  006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82) 
  008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 
  009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 

(Serviceloven, § 41) 
  010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100) 
  015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af 
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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 
  001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på grupperin-

gerne 009-016 (SEL § 176) 
  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 

  097  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion  
 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 

094 
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  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 
  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 og 015 minus gruppering 093 
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  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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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
KONTANTE YDELSER (57) 

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

børn, jf. § 19a 

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

gedagpenge 

   006   Sygedagpenge med 30 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedag-

penge 

   007   Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge 

med 50 pct. refusion efter kapitel 10 og 11 samt udgifter til hjælpemid-

ler, jf. kapitel 14 og §§ 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-

sats 

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

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

indsats 

   009  Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 76-77 og 82 i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats 
  011 Tilbagebetaling af refusion til staten for sygedagpenge som følge af 

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

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

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

009) 
  003 Berigtigelser 
  004  Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvor-

ligt syge børn, jf. § 30, stk.. 2 
  006  Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp. 092 

og 093) 

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

   008  Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion (grp. 007) 

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

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

84)    
  006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82) 
  008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 
  009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 

(Serviceloven, § 41) 
  010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100) 
  015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af 
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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 
  001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på grupperin-

gerne 009-016 (SEL § 176) 
  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 

  097  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion  
 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 

094 
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  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 
  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 og 015 minus gruppering 093 
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  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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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
REVALIDERING (58) 

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

refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 64 og § 64 a) 

  002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion (§ 52 i lov om aktiv socialpoli-

tik) 

  003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50 pct. 

refusion 

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

om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

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

en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsin-

stitutioner (§ 57 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

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

socialpolitik § 65) 
  007 Afløb af driftsudgifter ifm. revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpoli-
tik § 12) 

  008 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud 
med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf. 
§ 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2). 

  011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. 

refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52 og lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats § 45, stk. 2) 

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

52) 

  091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 

pct. refusion  

  092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65, §§ 93-94 i lov 

om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv 

socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)  

  094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse ydet med 30 pct. refusion 

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

2006 med 50 pct. refusion 

  097  Afløb af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 

65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 64 og § 64 a) 

  098  Afløb af revalideringsydelse med 65 pct. refusion (§ 52 i lov om aktiv 

socialpolitik) 
 2 Statsrefusion 
  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 revalideringsydelser med 65 pct. refusion på 

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

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

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

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

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

de med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntil-
skud (§ 121, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 

  003 Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på ledighedsydelse 
jf.§ 32, stk. 1 nr. 2 og 3, § 32, stk. 2, §§ 73b, 74 og 82, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats  

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

  005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 
og § 104a i lov om aktiv socialpolitik). 

007  Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusions-
berettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og § 104a i lov om aktiv social-
politik). 

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

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

  010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h) 
  011 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 30 pct. re-

fusion (§ 74 i) 
  012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i 

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

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

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

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

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

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

  018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. 
refusion (§ 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 

  019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 2-4 
i Lov om aktiv socialpolitik) 

   020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion (§ 74 a, 

stk. 5 og § 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik)   
  090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse 

udbetalt med 65 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2) 
  091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 

pct. refusion (§ 104, stk. 1) 
  092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse 
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udbetalt med 35 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2) 

  093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 % 
refusion (§ 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. 
  104   Særlig ydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 104, 

stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. 
  105  Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, 

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

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

  107 Særlig ydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf. § 104, 
stk.2 i lov om aktiv socialpolitik 

  108 Afløb på udgifter til ledighedsydelse og løntilskud  til personer i aktive-
ring med 65 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 

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

  110 Afløb på udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. refusion, jf. § 104, stk. 
1 i lov om aktiv socialpolitik. 

 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse  og løntilskud m.v. med 50 pct. 

refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 106 og 107). 
  006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. 

refusion (grp. 010 og 110, minus grp. 092) 
  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede 

personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, samt afløb på 
udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse og løntilskud til handicap-
pede personer med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats (grp. 013-017 og 108). 

  008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. 
refusion ( grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020, 103 og 104, minus grp. 
109) 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

 1 Drift 

  001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 

 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 

 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. 

 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 

 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 

 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 

 007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 

 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 

 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 

 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 

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

grundlag. 

 2 Statsrefusion 

 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. § 

118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 002 Tilskud vedrørende produktionsskoler 

 003 Berigtigelser 

 020 Tilskud fra EU 

 

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

  1 Drift 

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

visningsmaterialer) vedr. forsikrede ledige, jf. § 32, stk. 1 og §§ 76-77 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

002   Afløbsudgifter for 2010 vedr. bonusbetaling til andre aktører vedr. for-

sikrede ledige henvist efter 1.januar 2010, jf. §§ 26-32 i styringsloven 

003   Afløbsudgifter for 2010 vedr. driftstilskud til andre aktører vedr. forsikre-

de ledige, jf. §§ 26-32 i styringsloven 

004   Afløbsudgifter for 2010 vedr. flyttehjælp, administrationsudgifter ved 

partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse vedr. forsikrede 

ledige, jf. §§ 8, 81a og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 

forsøgsbekendtgørelse 

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

refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77 og 100 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats 

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

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

 008   Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannese 

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

erhverv m.v. 

 009  Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. 

refusion – statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutio-

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

 010  Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. 

refusion – private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv be-



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.9 - side  2 

  

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 

 

skæftigelsesindsats 

 011 Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud med 75 pct. refusion – forsikre-

de ledige over 55 år i private virksomheder, jf. §§ 67a-67c i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats 

 012   Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud med 75 pct. refusion – forsikre-

de personer med handicap, jf. § 15 i lov om kompensation til handicap-

pede i erhverv m.v. samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats 

 013  Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 

98c – 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

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

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

 015 Afløbsudgifter for 2010 vedr. seks ugers selvvalgt uddannelse til forsik-

rede ledige med 100 pct. refusion (ekskl. befordring), jf. kapitel 8a i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats 

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

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

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

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

tiv beskæftigelsesindsats  

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

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

 020 Tilskud for 2010 til flaskehalsproblemer for forsikrede ledige, jf. § 42 i sty-

ringsloven 

 100 Afløbsudgifter og tilskud for 2010 til akutte flaskehalsproblemer, jf. § 42 i 

styringsloven 

 101 Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud til forsikrede ledige med løntilskud 

med 75 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51) 

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

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

aktiv beskæftigelsesindsats 

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

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

 104 Løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede ledige over 55 år i private 

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

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

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

52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

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

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

2 Statsrefusion 

001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og 

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

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

vedr. 2010. 

 002  Refusion af udgifter til løntilskud med 75 pct. refusion (grp. 009, 010,        

011,012 og 101) til og med 2010 

 003   Berigtigelser 

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

cappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.9 - side  3 

  

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 

 

 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  
5.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 
 1 Drift 
  002 Initiativer vedr. større virksomhedslukninger, jf. § 43 i Styringsloven 

 003 Bonusbetaling til andre aktører for forsikrede ledige henvist før 1/1-
2010, jf. §§ 26-32 i Styringsloven 

 004 Vejledning og opkvalificering vedr. forsikrede ledige, jf. 32, stk. 1 i Lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

  005 Driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede ledige, jf. § 26-32 i Sty-
ringsloven 

  006 Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede, jf. § 68, stk. 2 i Lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 

  007 Aktivitetspulje, jf. §§ 7, 81a og 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats 

  008 Udgifter til hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede, 
jf. §§ 76, 77 og 100 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

  009 Mentorer vedr. forsikrede ledige og beskæftigede, jf. §§ 78-81 i Lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats 

010 Personlig assistance til handicappede i erhverv, jf. §§ 4-5 i lovbekendt-
gørelse nr. 55 om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

011 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannel-
se, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

012  Isbryderordning for nyuddannede handicappede, jf. § 15 i lov om kom-
pensation til handicappede i erhverv m.v. 

  013 Flaskehalsindsats for forsikrede ledige, jf. § 42 i Styringsloven  
  014 Akutte flaskehalsproblemer, jf. § 42 i Styringsloven  
  015 Flyttehjælp jf.§ 8 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt be-

kendtgørelse om flyttehjælp 
  016 Løntilskud forsikrede ledige - statslige arbejdsgivere og selvejende 

institutioner, jf. § 51, stk. 1 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsa 
  017 Løntilskud forsikrede ledige - private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1 i Lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
  018 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige, jf. § 68, stk. 2 i Lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats  
019 Tidlig indsats – forsikrede ledige, jf. § 36, stk. 4 i Lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats. 
020 Personlig assistance til personer med en psykisk funktionsnedsættelse 

i erhverv og under efteruddannelse, jf. §§ 4-5 og § 14 i lov om ændring 
af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

100 Tidlig indsats – ikke forsikrede ledige, jf. § 36, stk. 4 i Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 

101 Jobrotation (afløb på tidligere ordning), jf. §§ 97 og 98 i Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

102 Jobrotation – forenklet, permanent ordning, jf. § 98a i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 

103  Jobrotation – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 
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98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

105 Tilskudsgruppering til indbetaling af tilskud til jobcentrene. 

106 Løntilskud forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. §§ 

67a-67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

107  Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, jf. kapitel 8a i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 2  Statsrefusion  

001 Refusion af udgifter vedr. tidligere statslige dele af jobcentre med 100 
pct. refusion til bonus til andre aktører for ledige henvist før 1/1-2010 
(grp. 001) 

003 Berigtigelser vedrørende udgifter til forsikrede ledige i 2009 
 
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 
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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) 
  016 Produktionsskoler   
  017 Udgifter til mentor for flere personer, jf. lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats § 78-81 (§ 80, stk. 2, 2. punktum) 
  018 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog  
   
  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 starthjælpsmodtagere, 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 

   
  017 Tilskud vedrørende produktionsskoler til andre end kontanthjælpsmod-

tagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §) 
  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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6 Fællesudgifter og administration m.v. 
 
 
POLITISK ORGANISATION (42) 

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

6.45.50 Administrationsbygninger 
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 
 1 Drift  
  090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne  
  095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder  

 vedrørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje  
  097 Gebyrer for byggesagsbehandling  
  098 Administrationsvederlag vedrørende havne 
6.45.53  Administration vedrørende jobcentre 
 1 Drift 
  001 Administrative udgifter i 2010 til andre aktører vedr. ikke-forsikrede 

ledige 
  002 Administrative udgifter i 2010 til andre aktører vedr. forsikrede ledige 
6.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse 
6.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 
 
ERHVERVSUDVIKLING, TURISME OG LANDDISTRIKTER (48) 

6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 
6.48.61 Vækstfora 
6.48.62 Turisme  
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 
6.48.66 Innovation og ny teknologi 
6.48.67  Erhvervsservice og iværksætteri 
 1 Drift 
  001 Væksthuse 
6.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 
 
 
LØNPULJER m.v. (52) 

6.52.70 Løn- og barselspuljer 
6.52.72 Tjenestemandspension 
  001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale 

forsyningsvirksomheder 

  002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale 

forsyningsvirksomheder 
6.52.74 Interne forsikringspuljer 

001 Arbejdsskader 
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FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 

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

8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
8.55.64 Stat og hypotekbank 
  7 Finansiering  
   001 Lån fra staten som følge af delingsaftalen.  
8.55.65 Andre kommuner og regioner 
  7 Finansiering  
   001  Lån hos andre kommuner som følge af delingsaftalen  
   002 Lån hos regioner som følge af delingsaftalen 
8.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
8.55.67 Andre forsikringsselskaber 
8.55.68 Realkredit 
8.55.70 Kommunekredit 
8.55.71 Pengeinstitutter 
8.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
8.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
8.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
8.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 
8.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 
8.55.79  Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig) 
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MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (58) 

8.58.80 Grunde (frivillig) 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver 
8.58.81 Bygninger (frivillig) 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
8.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler (frivillig) 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
8.58.83 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr (frivillig) 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
8.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materi- 
  elle anlægsaktiver (frivillig) 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
 
 
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (62) 

8.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver (frivillig) 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver 
 
 
OMSÆTNINGSAKTIVER-VAREBEHOLDNINGER (65) 

8.65.86 Varebeholdninger/-lagre (frivillig) 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver          
 
 
OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG (68) 

8.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg (frivillig) 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Skattefinansierede aktiver 
 
 
HENSATTE FORPLIGTELSER (72) 

8.72.90 Hensatte forpligtelser (frivillig) 
  001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner  
  002 Bonusbetaling vedr. jobcentre 
  003 Arbejdsskader 
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KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 

9.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 
9.52.54 Andre kommuner og regioner 
 9 Passiver  
   001 Kontant kompensation til andre kommuner som følge af delingsaftalen  
   002 Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen  
9.52.55 Skyldige feriepenge (frivillig) 
9.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
9.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
9.52.59 Mellemregningskonto 
 9 Passiver 
  001 Over-/underdækning vedrørende elforsyning 
9.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 
9.52.62 Afstemnings- og kontrolkonto 
 
LANGFRISTET GÆLD (55) 

9.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
9.55.64 Stat og hypotekbank 
 9 Passiver  
  001 Lån fra staten som følge af delingsaftalen 
9.55.65 Andre kommuner og regioner 
 9 Passiver  
  001 Lån fra andre kommuner som følge af delingsaftalen  
  002 Lån fra regioner som følge af delingsaftalen  
9.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
9.55.67 Andre forsikringsselskaber 
9.55.68 Realkredit 
9.55.70 Kommunekredit 
9.55.71 Pengeinstitutter 
9.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
9.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
9.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
9.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 
9.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 
9.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver  
 
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (58) 

9.58.80 Grunde 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver 
9.58.81 Bygninger 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
9.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
9.58.83 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver  
9.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle 

anlægsaktiver
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  006 Beboerindskudslån i almene boliger 

Herunder registreres udgifter til beboerindskud i almene boliger, jf. §§ 
70 og 71 i lov om individuel boligstøtte. På funktion 08.32.23. foretages 
bogføring af selve beboerindskudslånet. 

 
  007 Tilskud til andelsboliger 

Herunder registreres kommunens andel af engangstilskuddet til an-
delsboliger opført med tilsagn fra 1. april 2002, jf. lov om almene boliger 
samt støttede private andelsboliger mv. 

 
 008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere 

Herunder registreres udgifter til tilskud til hel eller delvis dækning af flyt-
teudgifter til lejere jf. § 63c i almenboligloven. 

 
 009 Huslejetilskud i friplejeboliger 

Herunder registreres udgifter til husleje i friplejeboliger, jf. § 16 i lov om 
friplejeboliger. Udgifterne vedrører kompensation for forøgede nettobo-
ligudgifter til eksisterende beboere i omdannede friplejeboliger. 

 
010  Beboerindskudslån i friplejeboliger 

Herunder registreres udgifter til beboerindskud i friplejeboliger, jf. §§ 70 
og 71 i lov om individuel boligstøtte. På funktion 08.32.23. foretages 
bogføring af selve beboerindskudslånet. 

 
011 Beboerindskud i friplejeboliger 

Herunder registreres udgifter til beboerindskud i friplejeboliger, jf. § 19 i 
lov om friplejeboliger. 

 

012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, ”skæve boli-

ger” 

 Herunder registreres som udgift de kommunale udgifter til etablering og 

drift af skæve Boliger, herunder til social vicevært. 

 

013 Statsstøtte til etablering af nye boligtyper til særligt udsatte grup-

per, ”skæve boliger” 
Herunder registreres som indtægt statstilskud til etablering af skæve 
boliger. 

 
014 Statsstøtte til aflønning af social vicevært i nye boligtyper til sær-

ligt udsatte grupper ”skæve boliger” 

Herunder registreres som indtægt statstilskud til dækning af aflønning 

af social vicevært.        
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TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 
 

5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet 
og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven. 
 
På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet 
af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.  
 
På funktionen registreres endvidere de resultattilskud, som ydes hvis udlændinge, der 
tilbydes et integrationsprogram, består danskprøven, påbegynder en kompetencegi-
vende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.  
 
Ved kommunal produktion eller produktion i private/selvejende institutioner med drifts-
overenskomst benyttes de respektive arter efter udgifternes beskaffenhed. Ved betalin-
ger til private/selvejende institutioner uden momsregistrering benyttes art 5.9. Ved beta-
linger til private/selvejende institutioner med momsregistrering benyttes art 4.9. 
 
Det bemærkes, at der under dranst 2 er autoriseret tre grupperinger til kontering af 
statsrefusion vedrørende udgifter til integrationsloven samt udgifter i henhold til lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Grupperingerne under dranst 2 følger 
inddelingen under dranst 1. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
  001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 

23 a 

Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der 
vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på introdukti-
onsydelse, som deltager i et integrationsprogram. 

 
  002  Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 

23 b 

Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der 
vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på introdukti-
onsydelse, som deltager i et integrationsprogram. 
 

  003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 
23 c samt § 24 b 

Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c, der 
vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på introdukti-
onsydelse, som deltager i et integrationsprogram. Her registreres des-
uden udgifter til tilbud efter integrationslovens § 24 b. 

 
  004  Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 

§ 23 d 

    Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 
d, der vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på intro-
duktionsydelse, som deltager i et integrationsprogram. 
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  005  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 
a 

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

. 
 
  006  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 

23b 

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

. 
 
  007  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 

c 

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

. 
 
  008  Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 

23 d 

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

 
  009  Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslo-

vens § 24 a 

   Her registreres udgifter til opkvalificering og mentorfunktion til flygtnin-
ge og familiesammenførte udlændinge, der ansættes uden løntilskud, 
jf. integrationslovens § 24 a. 

 
  010  Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til 

ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21 

    Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 
21 til udlændinge, på introduktionsydelse, som deltager i et integrati-
onsprogram. 
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  011  Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram 
til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21 

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

 
  012  Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb 

ifølge integrationslovens § 24 d 

   Her registreres udgifter til danskuddannelse til udlændinge efter inte-
grationslovens § 24 d til indvandrere, der deltager i et introduktionsfor-
løb. 

 
  013  Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

Her registres udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister jf. § 2 i 
danskuddannelsesloven, dvs. kursister, som på undervisningstidspunk-
tet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannel-
se efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, nr. 2.  

 
  014  Tolkeudgifter 

Her registreres tolkeudgifter vedrørende personer omfattet af  integrati-
onsloven. 
 

 
015 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og 

historie til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 22 
 

Her registreres udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk 
kultur og historie, der vedrører flygtninge og familiesammenførte ud-
lændinge på introduktionsydelse, som deltager i et integrationspro-
gram. 
 

016  Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og 
historie til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 22 

 
Her registreres udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk 
kultur og historie, der vedrører selvforsørgende flygtninge og familie-
sammenførte udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, og 
som deltager i et integrationsprogram. 
 
 

017 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og 
historie som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslo-
vens § 24 e 

 
Her registreres udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk 
kultur og historie efter integrationslovens § 24 e, der vedrører indvan-
drere, som deltager i et introduktionsforløb. 
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018   Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduk-
tionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f 

 
Her registreres udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud efter integrati-
onslovens § 24 f, der vedrører indvandrere, som deltager i et introdukti-
onsforløb. 

 
019  Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g 

 
Her registreres udgifter til vejlederfunktion til indvandrere efter integrati-
onslovens § 24 g.  

 

  091  Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge lov om danskud-
dannelse til voksne udlændinge m.fl. ifølge § 14, stk. 2 

  Her registreres kommunernes gebyrindtægter fra kursister, der er om
  fattet af reglerne om gebyr for deltagelse i danskuddannelsen, jf. § 14, 
  stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Fra 1. juli 
  2010 kan der ikke længere opkræves gebyr for deltagelse i danskud
  dannelse efter danskuddannelsesloven, og der bør således ikke konte
  res indtægter på denne gruppering. 

 
  092  Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere  

   Her registreres tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere med 
opholdstilladelse efter udlændingeloven, som er bosat i kommunen, jf. 
integrationslovens § 45, stk. 7. 

  
  097  Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 

ifølge § 45, stk. 4, i integrationsloven 

   Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og gene-
   relle udgifter for udlændinge omfattet af integrationslovens § 16, jf. 
   integrationslovens § 45, stk. 4. 
 
  098  Berigtigelser 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af de 
enkelte tilskud.    

 
  100  Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegi-

vende uddannelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8 

   Her registreres resultattilskud for udlændinge, der indenfor den treårige 
introduktionsperiode har påbegyndt en studie- eller erhvervskompeten-
cegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sam-
menhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet 
kan modtage SU, elevløn eller lignende, der sikrer udlændingen et for-
sørgelsesgrundlag, jf. integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2. 
 

  101  Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge 
integrationslovens § 45 stk. 8 

    Her registreres resultattilskud for udlændinge, der indenfor den treårige 
introduktionsperiode indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første 
prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk, jf. 
integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 3.  
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    Her registreres desuden resultattilskud til udlændinge, der efter intro-
duktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse og som indstiller 
sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør (dog senest 1 
år efter introduktionsperiodens udløb) og som senest ved første prøve-
termin herefter består prøve i dansk, jf. integrationslovens § 45, stk. 8 
nr. 4. 

 

  102  Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæfti-
gelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 8 

   Her registreres resultattilskud for udlændinge, der indenfor den treårige 
introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i 
ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 
måneder, jf. integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1. 

 
Tilskud fra staten på 5.46.60 registreres med art 8.6 Statstilskud.  

 
2 Statsrefusion 
 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016 
   
  Her registreres statsrefusion af udgifter til integrationsprogrammer 
 
  002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 
 

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

  003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 017-019  
 
  Her registreres statsrefusion af udgifter til introduktionsforløb 
 

 
5.46.61 Introduktionsydelse 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsydelse og 
hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af 
integrationsloven. 
 
Det bemærkes, at der under dranst 2 er autoriseret to grupperinger til kontering af 
statsrefusion vedrørende introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde. Grupperinger-
ne under dranst 2 følger inddelingen under dranst 1.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger 
 
  004 Ydelse til udlændinge 

Her registreres udgifter til introduktionsydelse, jf. kapitel 5 i integrati-
onsloven. Her registreres desuden beskæftigelsestillæg efter integrati-
onslovens § 23 b, stk. 6. Her registreres ligeledes udgifter til særlig in-
troduktionsydelse efter integrationslovens § 28, stk 2 (forskudsvis ud-
betaling), § 25, stk. 4 (særlig ydelse) og § 28 a, stk. 4 (særlig støtte). 

 
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v.for udlændinge 

Her registreres udgifter til hjælp til udlændinge, som skyldes den på-
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KONTANTE YDELSER (57) 
 
 

5.57.71 Sygedagpenge 
På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, 
hvortil staten yder 50 eller 30 pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 
uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 30, stk. 1, 2. og 3. 
punktum og § 30, stk. 2 i lov om sygedagpenge. Det bemærkes, at udgifter til sygedag-
penge, hvortil staten yder 100 pct. refusion, registreres på funktion 8.51.52. 
 
Det bemærkes endvidere, at kommunens indtægter som arbejdsgiver i form af refusion 
af sygedagpenge fra dagpengemyndighedskommunen, i regnskabet skal registreres på 
de relevante funktioner, hvor udgiften til løn (herunder løn under sygdom) til de pågæl-
dende registreres. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 

Her registreres udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen 
afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 30, stk. 1, 3. punktum i lov 
om sygedagpenge. 
 

  002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning 

Her registreres udgifter til sygedagpenge, hvor der ikke ydes refusion, 
fordi kommunen ikke opfylder sin pligt til at følge op, jf. § 30, stk. 3 i lov 
om sygedagpenge. 

 
  003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 

Her registreres udgifter til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 30, 
stk. 1, 2. punktum i lov om sygedagpenge. 

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

børn 

Her registreres udgifter til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 30, 
stk. 2 i lov om sygedagpenge. 

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

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

 
  006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, i lov om syge-

dagpenge 
Her registreres udgifter til sygedagpenge med 30 pct. refusion, jf. § 62, 
stk. 3 i Lov om sygedagpenge. 
 

   007  Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedag-

penge med 50 pct. refusion efter kapitel 10 og 11 samt udgifter til 

hjælpemidler, jf. kapitel 14 og §§ 76-77 og 82 i lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats 

Her registreres udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter 

kapitel 10 og 11 samt udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, 
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arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) og befordringsgodtgørel-

se, jf. kapitel 14 §§ 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-

sats. Udgifterne refunderes med 50 pct. af staten. 
Denne gruppering anvendes også for regnskab 2009 for så vidt angår 
udgifter til mentorer m.v. jfr. § 78-82 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats.  
Fra Budget 2010 registreres udgifter til mentorer for personer på syge-
dagpenge på gruppering 012, funktion 5.68.98. 
Grupperingen anvendes kun i regnskab 2011 til afløb på udgifter vedr. 
2010. Fra 2011 konteres udgifterne på funktionsområde 5.68.90 Drifts-
udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 
 

   008  Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres 

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

skæftigelsesindsats  

Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til sygedagpenge-

modtageres ansættelse med løntilskud, efter kapitel 12 i lov om en ak-

tiv beskæftigelsesindsats. Ved ansættelse i løntilskud registreres alene 

udgiften til løntilskud på denne gruppering. Der ydes 50 procent i stats-

refusion til udgifterne. 
 

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

og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdspladsredskaber og ar-

bejdspladsindretning) og til befordringsgodtgørelse efter §§ 76-77 og 

82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det bemærkes, at udgifter 

til undervisningsmaterialer efter §§ 76-77 registreres på funktion 

5.68.90 gruppering 008. 

 

Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1 i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
 
  011 Tilbagebetaling af refusion til staten for sygedagpenge som følge 

af tilsyn, kontrol og revision 
Her registreres kommunens tilbagebetaling af refusion til staten, som 
den ikke er berettiget til som følge af manglende overholdelse af visita-
tions- og opfølgningsreglerne i sygedagpengeloven. Der er tale om al-
lerede udbetalt refusion, som det viser sig, at kommunen alligevel ikke 
er berettiget til efter et tilsyn, revision eller anden kontrol. 
 
Denne gruppering omfatter alene refusionsbeløb, som har været an-
meldt til staten, men som kommunen ikke er berettiget til. Udgifter, der 
ikke er refusionsberettiget, og som ikke er anmeldt til staten, konteres 
på gruppering 002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende op-
følgning. 

 
  090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 

Her registreres alle kommunens indtægter fra regres for udgifter til sy-
gedagpenge, jf. § 39, stk. 2 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, 
uanset om kommunen har afholdt de fulde udgifter eller om staten har 
ydet 50 eller 100 procent refusion. 
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 091 Afløb af udgifter til sygedagpenge med 35 pct. refusion 
 Her registreres udgifter til sygedagpenge med 35 pct. refusion, jf. § 62, 
 stk. 3 i lov om sygedagpenge. 
 Grupperingen anvendes kun i regnskab 2011 til afløb på udgifter vedr. 

2010. 
 
092 Afløb af udgifter til sygedagpenge med 65 pct. refusion 

Her registreres udgifter til sygedagpenge med 65 pct. refusion, jf. § 62, 
stk. 6 i lov om sygedagpenge. 
 
Grupperingen anvendes kun i regnskab 2011 til evt. afløb på udgifter 
vedr. 2010. 
 

093 Afløb af løntilskud med 65 pct. refusion imf. sygedagpengemodta-
gerens ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

 Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til sygedagpenge-
modtagerens ansættelse med løntilskud, efter kapitel 12 i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats. Ved ansættelse i løntilskud registreres alene 
udgiften til løntilskud på denne gruppering. 

 
Grupperingen anvendes kun i regnskab 2011 til afløb på udgifter vedr. 
2010. 
 

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

alvorligt syge børn, jf. § 30, stk.2 
   

   006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp. 

092 og 093) 

    Her registreres refusion af sygedagpenge og løntilskud, hvor staten yder 

65 pct. refusion. 

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

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

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

009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006 
 Her registreres refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion. 
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5.57.72 Sociale formål  
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter service-
lovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv 
socialpolitik.  
 
Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og 
voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. På funktion 5.57.72 an-
vendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hove-
dart 1.  
 
  004  Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 

og 84)  

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

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

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

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

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

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

 
  009  Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktions-

evne (Serviceloven, § 41) 

Her registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved for-
sørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langva-
rig lidelse, efter § 41 i lov om social service. Det bemærkes at hjælp til 
dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat 
funktionsevne registreres på gruppering 015. 

 
  010  Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 

100) 

Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til 
personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne efter § 100 i lov om social service. 

 
  015  Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse 

af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42) 

Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag 
til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med 
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 
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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 001 til 
refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning af udgifter registreret på grup-
peringerne 009-016. (SEL § 176) 
 
Desuden er der under 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. 
 
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 føres en ydelsesregistrant, jf. Be-
kendtgørelsen nr. 119 af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabs-
aflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranlig-
genders 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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kumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizo-
typisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psy-
kotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse og uspecificeret ikke organisk betin-
get psykose, og som har forsørgelsespligt over for ikke-hjemmeboende 
børn, jf. § 25 stk. 2 nr. 2, i lov om aktiv social politik. 

 
Desuden registreres her udgifter til starthjælp til gifte og samlevende, jf. 
§ 25, stk. 12, nr. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her 
udgifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager 
starthjælp til gifte og samlevende. 

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

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

Her registreres udgifter til særlig støtte til personer med høje boligudgif-
ter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpo-
litik. Udgiften vedrørende særlig støtte til såvel modtagere af kontant-
hjælp som modtagere af starthjælp registreres her. Særlig støtte efter § 
34 til personer, som ikke modtager kontanthjælp eller starthjælp efter § 
25, registreres også på denne gruppering. 

 
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under 
forrevalidering, revalidering eller starthjælp under revalidering og forre-
validering og til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og til aktiverede 
starthjælpsmodtagere, jf. § 10 og 11 i lov om aktiv beskæftigelsesind-
sats, konteres under funktion 5.57.75, gruppering 004. Der gives 30 
pct. i statsrefusion til udgifterne. 

  

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

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

Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
  018  Kontanthjælp til ikke-forsørgere 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, § 26, 
stk. 5) 

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

 
Endvidere registreres udgifterne til personer under 25 år, som har en 
dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, ski-
zotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende 
psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse og uspecificeret ikke organisk 
betinget psykose, som ikke er forsørgere og som ikke bor hos en eller 
begge forældre, jf. § 25 stk. 2 nr. 3. 
 
Endvidere registreres udgifter til kontanthjælp til gravide, jf. § 25, stk. 3 
i lov om aktiv socialpolitik. 
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Desuden registreres udgifter til starthjælp til enlige fyldt 25 år, jf. § 25, 
stk. 12, nr. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgif-
ter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager start-
hjælp til enlige fyldt 25 år. 
 
Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper regi-
streres ligeledes her. 

 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

 
  019  Kontanthjælp til personer 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) 

Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 60 år, 
og som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optje-
ning, jf. § 27 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
Udgifter til støtte til børn under 18 år af disse personer, jf. § 27, stk. 2, 
registreres ligeledes her. 

 
Endvidere registreres her udgifter til kontanthjælp og starthjælp til per-
soner, der ikke modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne 
om optjening, jf. § 27 a. 
 
Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper regi-
streres ligeledes her. 

 
Her registreres også hjælp til asylansøgere, som har ret til at opholde 
sig her i landet, og som ikke kan få hjælp til underhold efter udlændin-
geloven, jf. § 28 i lov om aktiv social politik, og som modtog hjælp in-
den 1. juli 2002, jf. § 3, stk. 3, 4. og 5. pkt. i lov nr. 361 af 6. juni 2002 
og § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003. 

 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 
  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, § 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 

    Her registreres kontanthjælp til såvel hjemmeboende som udeboende 
personer under 25 år, som ikke har forsørgelsespligt over for børn, og 
som ikke har haft væsentlige indtægter, jf. § 25, stk. 1, nr. 3 og 4 i lov 
om aktiv socialpolitik.  

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

 
Desuden registreres her udgifter til starthjælp til unge under 25 år, jf. § 
25, stk. 12, nr. 3 og 4 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres 
her udgifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modta-
ger starthjælp til unge under 25 år. Udgiften til engangshjælp efter § 25 
a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. 
 
Med ikrafttræden regnskab 2004 registreres her udgiften til nedsat kon-
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tanthjælp efter § 25 f, stk. 2, jf. § 25 f, stk. 1 samt udgiften til det be-
hovsbestemte tillæg efter § 25 f, stk. 3. 

 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

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

 
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 35 pct. statsrefusi-
on, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser mv., jf. §§ 91, 93 og 
94 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
Desuden registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om social ser-
vice, jf. § 119. Endvidere registreres tilbagebetalinger af hjælp, som er 
udbetalt i henhold til bistandsloven, jf. § 25, stk. 1, nr. 1 og § 26 i lov 
om social bistand. 
 

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

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 50 pct. statsrefusi-
on før 1. juli 2006, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser mv., jf. 
§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
Desuden registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om social ser-
vice, jf. § 119. 

 
Endvidere registreres tilbagebetalinger af hjælp, som er udbetalt i hen-
hold til bistandsloven, jf. § 25, stk. 1, nr. 1 og § 26 i lov om social bi-
stand. 

 
  093  Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92) 

Her registreres tilbagebetalinger af særlig støtte efter § 34 i lov om ak-
tiv socialpolitik til dækning af renter og afdrag vedrørende ejerboliger 
og andelsboliger, samt af hjælp til boligindskud og lignende, jf. § 92 i 
lov om aktiv socialpolitik. 

 
Endvidere registreres her tilbagebetaling vedrørende terminsydelser 
mv. efter bistandsloven, jf. § 25, stk. 1, nr. 2, og stk. 2 i lov om social 
bistand. 
 

  094  Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92) 

Her registreres tilbagebetalinger af særlig støtte, som er blevet udbetalt 
før 1. juli 2006, efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til dækning af ren-
ter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, samt af hjælp til 
boligindskud og lignende, jf. § 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere 
registreres her tilbagebetaling vedrørende terminsydelser mv. efter bi-
standsloven, jf. § 25, stk. 1, nr. 2, og stk. 2 i lov om social bistand. 
 

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

Her registreres tilbagebetalinger af løbende hjælp til visse persongrup-
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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. 
 
For hver gruppering på funktion 5.57.74 skal føres en ydelsesregistrant, jf. Social-
ministeriets bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud,
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 samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeri-
ets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og 
Forbrugeranliggenders 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-
ning efter § 63 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats; til støtte til sær-
lige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering efter §§ 63 og 
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64; til tilskud mv. til selvstændig virksomhed efter § 65 og til hjælp til 
værktøj, jf. funktion 5.58.80, gruppering 002, 003, 005, 007, 011 og 
funktion 5.57.75 gruppering 012. 

 
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 uledsagede 
flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrations-
loven. 

 
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis 
personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicap-
pede flygtninge, som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, re-
gistreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 

 
006  Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede 

flygtninge med 100 pct. refusion 

Her registreres udgifter til hjælp i øvrigt efter lov om aktiv socialpolitik 
og til hjælp i øvrigt efter lov om social service til uledsagede flygtninge-
børn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion, jf. funktion 
5.57.72, gruppering 004, 006 og 008-017. Udgifter til hjælp i særlige til-
fælde efter aktivlovens §§ 81-85 til uledsagede flygtningebørn og han-
dicappede flygtninge, der modtager starthjælp, registreres ligeledes 
her. 

 
For uledsagede flygtningebørn registreres her både udgifterne vedrø-
rende flygtningebørn, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 
og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede 
flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrations-
loven. 

 
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis 
personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicap-
pede flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, re-
gistreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 

 
016  Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 

Her registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt ar-
bejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til 
flygtninge efter §§ 28 og 29 i lov om social service og merudgifter mv. 
for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter § 84 i lov om so-
cial service i de første 3 år med 100 pct. refusion (jf. funktion 5.58.73 
gruppering 009, 010, 015). Dette gælder både for flygtninge, der har 
fået opholdstilladelse før og efter 1. januar 1999. 

 
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 bi-
standsloven og lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.57.73, gruppering 091, 093 
og 095 samt funktion 5.57.75, gruppering 093. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørel-
se til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, registreres dog på 
funktion 5.57.75 gruppering 007. 
 
 

5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, 
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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 føres en ydelsesregistrant, svarende til 
ydelsesregistranten under funktion 5.57.73, jf. Beskæftigelsesministeriets be-
kendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på 
Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, 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 
dække kontanthjælpsmodtageres og starthjælpsmodtageres udgifter 
ved tilbud efter kapitel 10 og kapitel 11 jf. § 83 lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats. Eventuelle tilbagebetalinger af godtgørelsen registreres 
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ligeledes her. Godtgørelsen refunderes med 50 pct. indenfor rådig-
hedsbeløbet, 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 
drive selvstændig virksomhed. 
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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. 

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

015   Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 50 pct. re
  fusion 

Her registreres udgifter til kontanthjælp og starthjælp efter § 25 til per-
soner under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i, jf. § 46, 
stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 
47, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
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. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af 
kontanthjælp under forrevalidering eller af starthjælp under revalidering 
og forrevalidering registreres på gruppering 004.  
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne 
 

016  Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær 
uddannelse og virksomhedspraktik med 50 pct. refusion  
Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp, starthjælp og 
engangshjælp til personer i tilbud efter i form af kontanthjælp, start-
hjælp, engangshjælp og nedsat kontanthjælp efter § 39 i lov om aktiv 
socialpolitik, jf. §§ 38, stk. 2 
og 45, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
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, 
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sygedagpenge samt ledigheds- og særlig ydelse til personer, der del-
tager 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 starthjælps-
modtagere efter kapitel 10 og kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats registreres på gruppering 004. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Endelig skal forsørgelsesudgifterne fra 1. februar 2007 til personer i til-
bud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1 nr. 2, som er under 25 år, og som 
har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizo-
freni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, kortereva-
rende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse og uspecificeret ikke or-
ganisk betinget psykose jf. § 25 stk. 2 nr. 2, i lov om aktiv social politik, 
registreres her. 
 

017   Afløb af udgifter til forsørgelse og løntilskud med 65 pct. refusion  
Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp, starthjælp og 
engangshjælp til personer i tilbud efter kapitel 10, Vejledning og opkva-
lificering, og kapitel 11, Virksomhedspraktik, i form af kontanthjælp, 
starthjælp, engangshjælp og nedsat kontanthjælp efter § 39 i lov om 
aktiv socialpolitik, der er ydet med 65 procent refusion før 1. januar 
2011. 
 
Desuden registreres her de kommunale udgifter til løntilskud til kon-
tanthjælpsmodtagere, starthjælpsmodtagere og selvforsørgende efter 
kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, i forbindelse med an-
sættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51 og § 63 og § 
64, stk. 3 ,der er ydet med 65 procent refusion før 1. januar 2011. 
 
Endelig registreres her udgifter til kontanthjælp og starthjælp efter § 25 
til personer under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i, jf. § 
46, stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag,jf. 
§ 47, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik, der er ydet med 65 procent refu-
sion før 1. januar 2011. 
 

  093  Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap 12) med 50 pct. re-
fusion 

Her registreres tilbagebetaling af hjælp til aktiverede kontanthjælps-
modtagere og starthjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet 
efter § 34, jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registre-
res her tilbagebetaling af kontanthjælp til personer under 30 år i visita- 
tions- og mellemperioderne ydet frem til 31.12.2003, jf. §§ 91-94 i lov 
om aktiv socialpolitik. Desuden registreres tilbagebetaling af forsørgel-
seshjælp efter kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud efter kapitel 12 
til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv social-
politik. Endelig registreres tilbagebetalinger af hjælp udbetalt i henhold 
til lov om kommunal aktivering. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørel-
se registreres dog på gruppering 007. 
 

  094  Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap 12) med 65 pct. re-
fusion 

Her registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp efter kapitel 10 og 
kapitel 11, samt løntilskud efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere 
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og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetaling af ak-
tiveringsgodtgørelse registreres dog på gruppering 007. 

 
  096  Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

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

Her registreres udgifter til hjælp til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og 

starthjælpsmodtagere mv. jfr. Gruppering 4,10,11,12 og 14, der vedrører ydel-
sesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der gives 50 pct. i statsrefusion. 

 
  097 Tilbagebetaling (Lov om en aktiv socialpolitik kap 12) med 30 pct. 
   refusion 
  Her registreres tilbagebetaling af hjælp til aktiverede kontanthjælps
  modtagere og starthjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet 
  efter § 34, jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registre
  res tilbagebetaling af forsørgelseshjælp efter kapitel 10 og kapitel 11, 
  samt løntilskud efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og start-
  hjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
  samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
På funktion 5.57.75 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriseret grupperinger: 
 
  001 Refusion af udgifterne med 65 pct. Refusion på gruppering 017 

minus grp. 094. 

  002 Refusion af udgifterne med 50 pct. Refusion på gruppering 004, 
011, 012 og 015 minus grp. 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. refusi-
on på grupperingsnr. 096 
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5.57.76 Boligydelse til pensionister 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensio-
nister. 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
 
Boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige personer er lejere, 
registreres på gruppering  
 

001 Tilskud til lejere 

Boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige per-
soner er lejere, registreres på gruppering 001.På grupperingen registre-
res endvidere udgifter til boligydelse som tilskud, herunder tilskud og 
kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivnin-
gen (ustøttede og private plejeboliger).  

 
002 Lån til lejere af én og tofamilieshuse 

  Her konteres lån til lejere af én og tofamilieshuse 

003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.  

Tilskud inkl. lån til personer i øvrige kollektive bofællesskaber registre-
res på gruppering 003. Afgørende for registreringen af boligydelsen til 
kollektive bofællesskaber er således, hvorvidt boligydelsen ydes som 
tilskud eller som tilskud og lån. 

  005    Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 

   Her konteres tilskud til lejebetaling i ældreboliger 

 
  006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger 

   Her konteres boligydelse ydet til lejere i boliger i  friplejeboliger. 

 
  091 Efterreguleringer 

   Her konteres efterreguleringer. 

 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter 

   Ved betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. 

Ved betaling af lån debiteres gruppering 002 eller 003. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med 
en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved beta-
ling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regnskabs-
afslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres balancekonto 9.75.99. 
Kontrollen med tilbagebetaling af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.38.37 
og 8.48.49, men indbetaling skal dog også i dette tilfælde ske på gruppering 093, så 
refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende. 
 
Tilskud og tilsvar i forbindelse med den mellemkommunale udligning i hoved-
stadsområdet i henhold til § 75, stk. 5, i lov om individuel boligstøtte registreres på funk-
tion 8.62.85. 
 

5.57.77 Boligsikring 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om 
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individuel boligstøtte 
.
Det bemærkes, at boligsikring i forbindelse med byfornyelse registreres på denne funk-
tion, og ikke på funktion 0.25.15. 
 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
 

001 Boligsikring som lån  
Her registreres udgifter til boligsikring i ejerboliger for førtidspensioni-
ster m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service og 
stærkt bevægelseshæmmede. 

 
  002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud  
   efter § 29 b 

Her registreres foruden boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere også 
huslejetilskud til nedbringelse af lejen for visse lejere efter § 29 b i lov 
om individuel boligstøtte. Indfasingsstøtte i forbindelse med byfornyel-
se, jf. § 15 i byfornyelsesloven skal også registreres på gruppering 002. 

 
  003 Boligsikring som tilskud og lån  

Her registreres udgifter til boligsikring i andelsboliger for førtidspensio-
nister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
Registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, 
hvor samtlige beboere er lejere, foretages på gruppering 006. Dvs. af-
gørende for registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber 
er, hvorvidt boligsikringen ydes som tilskud eller tilskud og lån. 

 
  005  Boligsikring som tilskud 

Her registreres udgifter til boligsikring som tilskud for førtidspensionister 
m.fl. 

 
006 Almindelig boligsikring  

Her registreres boligsikring, almindelig tilskud, tilskud til personer i kol-
lektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og kom-
pensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen 
(ustøttede og private plejeboliger) 

 
  007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 
   Her registreres boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 
 
  008 Tilskud til erhvervslejere 
   Her registreres boligsikring til erhvervslejere. 
 
 009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger 
  Her konteres boligsikring ydet til lejere i friplejeboliger. 
 
  010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion 

Her konteres den del af boligsikringen, der ydes efter de særlige regler 
i lov om individuel boligstøtte § 14, stk. 6 til personer med særlige fysi-
ske eller psykiske behov. Der ydes ikke refusion for disse udgifter.
  

  091 Efterregulering 
   Her konteres efterreguleringer. 
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  092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion-

Her konteres efterreguleringer af den del af boligsikringen, der ydes ef-
ter de særlige regler i lov om individuel boligstøtte § 14, stk. 6 til perso-
ner med særlige fysiske eller psykiske behov. Der ydes ikke refusion 
for disse udgifter. 

 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter  
   Ved betaling af renter og afdrag krediteres gruppering 093. 
 
På gruppering 001 Boligsikring som lån registreres udgifter til boligsikring i ejerboliger 
for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
På gruppering 002 registreres foruden boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere også 
huslejetilskud til nedbringelse af lejen for visse lejere efter § 29 b i lov om individuel 
boligstøtte. Indfasingsstøtte i forbindelse med byfornyelse, jf. § 15 i byfonyelsesloven  
skal også registreres på gruppering 002. 
 
På gruppering 003 Boligsikring som tilskud og lån registreres udgifter til boligsikring i 
andelsboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om 
social service og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
Registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige 
beboere er lejere, foretages på gruppering 006. Dvs. afgørende for registreringen af 
boligsikringen til kollektive bofællesskaber er, hvorvidt boligsikringen ydes som tilskud 
eller tilskud og lån. 
 
På gruppering 005 registreres udgifter til boligsikring som tilskud for førtidspensionister 
m.fl. 
 
På gruppering 006 Almindelig boligsikring registreres boligsikring, almindelig tilskud, 
tilskud til personer i kollektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og 
kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og 
private plejeboliger) 
 
Ved udbetaling af lån debiteres gruppering 001 og 003. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med 
en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved beta-
ling af renter og afdrag krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regnskabs-
afslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres 9.75.99. Kontrollen med 
tilbagebetalingen af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.38.37 og 8.48.49, 
men indbetaling skal også i dette tilfælde ske på gruppering 093, så refusionsbeløbet 
som følge heraf reguleres tilsvarende. 
 
Tilskud og tilsvar i forbindelse med mellemkommunal udligning i hovedstadsområdet i 
henhold til § 20, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud registreres på 
funktion 8.62.85. 
 

5.57.78  Dagpenge til forsikrede ledige 

På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikre-

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

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

vedrørende arbejdsløshedsdagpenge eller uddannelsesydelse til forsikrede ledige med 

50, 70 eller 100 pct. medfinansiering, jf. § 82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 

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

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

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag for 2010 i henhold til månedlige 

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

vedrører arbejdsløshedsdagpenge under aktivering i 2010 udbetalt af arbejdsløsheds-

kasserne, jf. §82a, stk. 3, 1. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 

 

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

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag for 2010 i henhold til månedlige 

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

vedrører arbejdsløshedsdagpenge uden aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, 

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

 

003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag i henhold til månedlige opgørelser 

fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag på 100 pct. Udgifterne vedrører 

arbejdsløshedsdagpenge under aktivering ved manglende rettidighed, jf. §82a, stk. 3, 

3. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., der træder i kraft den 3. januar 2011 

 
004 Berigtigelser 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af udbetalte arbejds-
løshedsdagpenge på gruppering 001-003 og af befordringsgodtgørelse på gruppering 
005. 
 
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige 
efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats 

Her konteres kommunens medfinansiering af 50 pct. af statens udgifter til befordrings-

godtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelses-indsats, jf. § 109, i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats. A-kasserne udbetaler befordringsgodtgørelse til forsikrede 

ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse, 

virksomhedspraktik eller som ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere. 

 

006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 

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

hold til månedlige opgørelser. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under akti-

vering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82a, stk. 3, 2. pkt. i lov om arbejdsløs-

hedsforsikring mv. 

 

007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 

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

hold til månedlige opgørelser.. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under 

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

løshedsforsikring mv. 

 

008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i passive perioder i hen-

hold til månedlige opgørelser. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under akti-

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

hedsforsikring mv. 
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009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommu-

nalt bidrag  

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i henhold til månedlige 

opgørelser. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under aktivering udbetalt af 

arbejdsløshedskasserne, jf. § 82a, stk. 3, 1. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
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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 føres en ydelsesregistrant, 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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nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender og forrevali-
dender, der modtager den halve revalideringsydelse efter § 64 og § 64 
a i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifter-
ne. 
 

  002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpoli-
tik § 52) 
Her registreres udgifter til revalideringsydelse med 30 pct. statsrefusi-
on, jf. aktivlovens § 52 hvor revalidenden deltager i tilbud efter § 32, 
stk. 1, nr. 2 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats..Det gælder såvel 
den fulde revalideringsydelse som den halve revalideringsydelse til re-
validender under 25 år. Endvidere registreres her udgifterne til de må-
nedlige tillæg til revalidender under 25 år, som får den halve revalide-
ringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. § 52, stk. 4. Der ydes 
30 pct. statsrefusion til udgifterne. 

 
 003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 

50 pct. refusion  
Her registreres udgifter efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats til 
hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning efter § 76-
77) og udgifter til befordringsgodtgørelse (§ 82) til personer omfattet af 
målgruppe 4, jf. lovens § 2, der deltager i tilbud efter lovens kapitel 10-
12. 
 
Udgifter til undervisningsmaterialer efter §§ 76-77 registreres på  funk-
tion 5.68.90, grp. 006 Øvrige driftsudgifter til revaliden-
der/forrevalidender.. 
 
Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter. 
 

 004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (§ 71, stk. 1 

i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
 

Her registreres lønudgifter til personer i fleksjob på revalideringsinstitu-
tioner, jf. § 71, stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet 
til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner efter § 71, stk. 2-4, 
som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærværende 
funktion. 

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

nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 
på revalideringsinstitutioner (§ 57 i Lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats) 
Her registreres lønudgifter til personer i personer i løntilskudsstillinger i 
målgruppen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner, jf. § 57 i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til personer i løntilskudsstillin-
ger i målgruppen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner efter § 63, jf. § 
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64, stk. 5, som registreres på funktion 5.58.8, indtægtsføres på nærvæ-
rende funktion. 

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

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

 007  Afløb af driftsudgifter ifm. revalidering og uddannelsesaktiviteter 
(lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv 
socialpolitik § 12) 

Her registreres driftsudgifter i forbindelse med revalidering, dvs. drifts-
udgifter efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til per-
soner, der er omfattet af § 2, nr. 4, herunder for personer, der modtager 
kontanthjælp eller starthjælp under forrevalidering. Det drejer sig om 
udgifter vedrørende køb af ordinær uddannelse til revalidender, ar-
bejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræ-
ning og uddannelse samt til erhvervsmodnende og erhvervsintroduce-
rende kurser samt job-indslusningsprojekter. Forrevalidering omfatter 
aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige 
sigte er afklaret. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller af-
klarende sigte (jf. lov om aktiv socialpolitik § 46, stk. 1, 3. pkt.). Det dre-
jer sig f.eks. om ophold på daghøjskole, højskole eller produktionsskole 
samt undervisning på 9.-10. klasse, gymnasie- og HF-niveau mv. 

 
Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelses-
aktiviteter efter aktivlovens § 12. Det drejer sig udgifter til de uddannel-
ser, som kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere med god-
kendelse af kommunalbestyrelsen kan deltage i som f.eks. folkeskolens 
8.-10. klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. Ar-
bejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1282. af 14. december 2004 om 
uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp og starthjælp efter lov om 
aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. 

 
Endelig registres her udgifter til deltagerbetaling i medfør af § 32, stk. 1, 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter kommunen kan give 
tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte vejlednings- og 
afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb 
samt ordinære uddannelsesforløb. Driftsudgifterne refunderes af staten 
med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet jfr. lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats § 118, stk. 1. Refusion af driftsudgifterne konteres under 
gruppering 5.68.98, dranst 2, grp. 007. 
 
Grupperingen anvendes kun i regnskab 2011 til afløb på udgifter vedr. 
2010. Fra 2011 konteres udgifterne på funktionsområde 5.68.90 Drifts-
udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 
 

 
   008  Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntil-

skud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 
51, stk. 3, jf. § 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2) 

Her registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats med 65 pct. statsrefusion til revalidender, som 
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er under optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked 
jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3 og § 64, stk. 4. 

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

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

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

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

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

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

   091  Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt 
med 50 pct. refusion 

 Her registreres tilbagebetalinger af revalideringsydelse med 50 pct. i 
statsrefusion, hjælp i forbindelse med virksomhedsrevalidering ydet 
med 50 pct. statsrefusion, jf. §§ 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, 
samt hjælp i forbindelse med virksomhedspraktik efter kapitel 11 og 
løntilskud efter kapitel 12, jf. § 111 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Her registreres endelig tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af 
selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik med 50 
pct. statsrefusion. 

 
   092  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65 og §§ 93-

94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om aktiv beskæftigel-
sesindsats). 

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp i forbindelse med virksom-
hedspraktik efter kapitel 11 og løntilskud efter kapitel 12, jf. § 111 i lov 
om aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
   093  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om 

aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9) 

Her registreres tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af selvstændig 
virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres 
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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 føres en ydelsesregistrant, svarende til 
ydelsesregistranten under funktionerne 5.57.73 og 5.57.75, jf. bekendtgørelse nr. 119 
af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision 
på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandre
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re og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder. 
 
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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Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

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

 
007 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refu-

sionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1- 2 og § 104a i lov om ak-
tiv socialpolitik).  
 
Her registreres udgifter til særlig ydelse til personer uden ret til ledig-
hedsydelse, der er visiteret til fleksjob, når kommunen mister statsrefu-
sionen pga., at personerne har modtaget kontant- og/eller starthjælp i 
en periode på 18 måneder inden for 24 måneder efter visitation til fleks-
job, jf. § 100, stk. 1 og § 104, stk. 1-2 i lov om aktiv socialpolitik. 
Desuden registreres udgifter til særlig ydelse til personer uden ret til le-
dighedsydelse, 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 lovmæssi-
ge grundlag for afgørelsen om fleksjob eller for vurderingen af, om be-
tingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt, jf § 104 a. 

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

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

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

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

 
009  Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i mål-

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

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



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.8 - side  8 

  

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 

 

Der ydes 50 pct. i statsrefusion til løntilskuddet. 
 

  010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h) 

Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 30 pct. 
statsrefusion til personer, der er ansat i fleksjob og som holder ferie, til 
personer, der modtager ledighedsydelse og holder ferie, og til perso-
ner, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet be-
skæftigelse og som holder ferie, jf. aktivlovens §§ 74 e og 74 h. 

 
  011  Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 30 pct. 

refusion (§ 74 i) 

Her registreres udgifter til særlig ydelse med 30 pct. statsrefusion til 
personer, der venter på et fleksjob og som ved visitationen til fleksjob 
ikke har ret til ledighedsydelse, og som har en indtægt, der er mindre 
end ikke-forsørgersatsen for kontanthjælpsmodtagere, for personer un-
der 25 år dog mindre end ungesatserne for kontanthjælpsmodtagere. 
 
Den særlige ydelse udgør forskellen mellem personens indtægt og ik-
ke-forsørgersatsen, for personer under 25 år mellem indtægten og un-
gesatserne (jf. aktivlovens § 74 f). Endvidere registreres udgifter til sær-
lig ydelse til personer, der ved uforskyldt ledighed efter et fleksjob ikke 
har opfyldt optjeningskravet til ledighedsydelse. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig ydelse i perioden indtil 1. juli 2002 
efter den dagældende § 74 f i lov om aktiv socialpolitik også registreres 
her. 

 
012  Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillin-

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

Her registreres udgifter til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og 
hjælp til kortvarige kurser for personer, der er ansat i fleksjob eller som 
skal ansættes i fleksjob, når hjælpen har afgørende betydning for, at 
den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob, jf. § 74.  

 
Endvidere registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler) for 
personer i målgruppen efter § 2 nr. 6 (tidligere skånejob) samt udgifter 
efter § 99 ved ansættelse af personer i løntilskudsstillinger i målgrup-
pen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere 
skånejob). 

 
Endelig registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler) for per-
soner med handicap efter § 2, nr. 8, som ikke er medlem af en arbejds-
løshedskasse, samt udgifter efter § 99 ved ansættelse af personer med 
handicap, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, i ustøttet 
beskæftigelse. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til driftsudgifterne. 
 
Denne gruppering anvendes også for regnskab 2009 for så vidt angår 
udgifter til mentorer. Fra Budget 2010 registreres udgifter til mentorer 
for personer i fleksjob m.v. på gruppering 012, funktion 5.68.98. 

 
  013  Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. re-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  018  Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 

pct. refusion (§ 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik)  

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

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

 
  019  Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 

2-4 i Lov om aktiv socialpolitik) 

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

 
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel 
til personer, der har været ansat i fleksjob, registreres på gruppering 
20. 
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020  Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion (§ 
74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) 

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

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

   
  091  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 

50 pct. refusion (§ 104, stk.1) 

 
  092  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 

ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2)  

  093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 
65 % refusion (§ 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

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

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

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

 
  095  Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede perso-

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

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

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

Her registreres udgifter til løntilskud til handicappede personer, der 
vedrører ydelsesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der gives 50 pct. i 
statsrefusion 
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097 Indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob med 
100 pct. refusion jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 

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

 
  098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer på ledig-

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

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

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

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

101 Løntilskud for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende le-
dighed efter § 67 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
 Her registreres udgifter til løntilskud til den særlige løntilskudsordning 
for langtidsledige kontant- og starthjælpsmodtagere efter § 67 d i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Virksomheden kan få løntilskud i op 
til 12 måneder. Staten refunderer 65 pct. af kommunens udgifter til løn-
tilskud. 
 

102 Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år 
Her registreres kommunens udgifter til løntilskud til personer over 55 
år, der er omfattet af § 2, nr. 2-3 og har ret til at indgå aftale med en 
privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud efter §  67 
a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer 65 pct. af 
kommunens udgifter til løntilskuddet.   
 

 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 
104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion jf. § 
104, stk 1 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik. Under tilbud efter kapitel 
10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til mod-
tagere af ledighedsydelse refunderer staten 30 pct. af kommunens ud-
gifter til ledighedsydelse 
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 104 Særlig ydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 
104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik 
Her registreres udgifter til særlig ydelse med 30 pct. refusion jf. § 104, 
stk. 2 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik. Under tilbud efter kapitel 10, 
jf. § 32, stk. 1, nr. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til modtage-
re af særlig ydelse refunderer staten 30 pct. af kommunens udgifter til 
særlig ydelse. 
 

  105  Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydel-
se, ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. 
gruppering 005 og 007. 

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

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

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

107 Særlig ydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf. § 
 104, stk.2 i lov om aktiv socialpolitik 

  Her registreres udgifter til særlig ydelse med 50 pct. refusion jf. § 104, 
  stk. 2 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik. Under tilbud efter kapitel 10 
  § 32, stk.1 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til modtagere 
  af særlig ydelse refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter til 
  særlig ydelse. 
 

108 Afløb på udgifter til ledighedsydelse, særlig ydelse og løntilskud 
til personer i aktivering med 65 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1 i lov 
om aktiv socialpolitik 
Her registreres udgifter på afløb vedrørende udbetalt ledighedsydelse, 
særlig ydelse og løntilskud til personer i aktivering med 65 pct. refusion, 
jf. § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik før 1. januar 2011. 

 
  109 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 

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

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

 110  Afløb på udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. refusion, jf. § 104, 
stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 
 Her registreres afløb af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse 
med 35 pct. refusion, jf. § 104, stk. 2 i lov om aktiv beskæftigelsespoli-
tik, der er afholdt før 1. januar 2011. 

 
Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger:  
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  003 Berigtigelser 

  005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 
pct. refusion (grp. 004, 008, 009,  012, 106 og 107) 

  006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 
pct. refusion (grp. 010 og 110 minus grp. 092) 

  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicap-
pede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, samt 
afløb på udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse og løntilskud 
til handicappede personer med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats (grp 013-017 og 108). 

  008  Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 

  pct. refusion (grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020, 103 og 104, minus 
  grp. 109) 
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ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)  

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

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

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

 

   001  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

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

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

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

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

 

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

Undervisningsministeriets område nævnes AMU-kurser, SOSU-

uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 

videregående uddannelser.  

    Som eksempler på uddannelser inden for andre ministeriers områder 

kan nævnes bachelor- og kandidatuddannelser, styrmandsuddannel-

sen, biblioteksassistentuddannelsen og arkitektuddannelsen. 

  002  Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-

ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og ud-

dannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskun-

dervisning, flyttehjælp efter § 8, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, 

udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der modtager dagpen-

ge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1), eller per-

soner som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntil-

skud, jf. § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til vejledning og opkvalificering af 

forsikrede ledige, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats. Der kan bl.a. være tale om særligt tilrettelagte uddannelses- og 

vejledningsforløb m.v.  Som eksempler på uddannelsesforløb kan 
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nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet til at kunne be-

nyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse af beskæftigel-

sesmål, TAMU, produktionsskoler, Erhvervsfaglig grunduddannelse 

(EGU) eller ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). 

   For forsikrede ledige kan der alene gives tilbud om vejledning og op-

kvalificering i op til i alt 6 uger, jf. § 34 i ovennævnte lov. I perioden 1. 

august 2009 til 1. august 2012 er der et forsøg, hvor varighedsbe-

grænsningen på 6 uger for tilbud om vejledning og opkvalificering op-

hæves for personer uden en kompetencegivende uddannelse eller med 

en forældet uddannelse, jf. bekendtgørelsen om forsøgsordninger efter 

lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge. 

 

  Her registreres jobcentrenes udgifter til forsikrede ledige arbejdssø-

gende, der har skiftet bopæl i forbindelse med overtagelse af arbejde i 

en region, hvor der er behov for arbejdskraft, jf. § 8 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats og kapitel 13 i bekendtgørelse om aktiv beskæf-

tigelsesindsats. 

 

  Kommunen kan afholde udgifter til undervisningsmateriale i forbindelse 

med deltagelse i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller 

ansættelse med løntilskud, jf. §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats (udgifter til øvrige hjælpemidler skal registreres på funk-

tion 5.68.91.006).  

   

  Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 

kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 

udgifter til vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige samt admi-

nistration, jf. § 81a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

  Der registreres for 2010 her udgifter til opkvalificering af personer uden 

løntilskud, jf. § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder 

udgifter til forsøget i perioden 1. august 2009 til 31. august 2012, hvor 

betingelserne for tilskud forenkles for faglærte og ufaglærte samt ledige 

med en forældet uddannelse og udvides for unge, jf. bekendtgørelsen 

om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den akti-

ve beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov 

om sygedagpenge.  

 

  003  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere 

m.v. 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

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

modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik 

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

grund af ledighed (indsatsklare, målgruppe 3), personer der ikke er i 

beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage of-

fentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10), eller personer som får op-

kvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. 

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

uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 

videregående uddannelser.  
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   004  Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 

    Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejled-

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

projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet 

og danskundervisning, flyttehjælp efter § 8, undervisningsmateriale ef-

ter §§ 76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalifice-

ring efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 

modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik 

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

grund af ledighed (indsatsklare, målgruppe 3), personer der ikke er i 

beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage of-

fentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10), eller personer som får op-

kvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.  

    Desuden registreres her udgifter til godtgørelse efter § 83 til personer, 

der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at 

modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10). Det bemærkes, 

at udgifter til godtgørelse efter § 83 til kontant- og starthjælpsmodtage-

re registreres på funktion 5.57.75 gruppering 007.  

 

    Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-

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

med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produkti-

onsskoler, Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU) eller ungdomsud-

dannelse for unge med særlige behov (STU). 

 

    Endvidere registres til indtægter vedrørende betaling for arbejde udført 

i private hjem m.v.   

 

   005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/ forrevali-

dender 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

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

med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 (Reva-

lidering) i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet 

af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 4), el-

ler som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. 

Målgruppen omfatter både modtagere af revalideringsydelse og mod-

tagere af kontant- og starthjælp under forrevalidering. 

 

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

uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 

videregående uddannelser f.x. bachelor- og kandidatuddannelser, 

styrmandsuddannelsen, biblioteksassistentuddannelsen og arkitektud-

dannelsen. 

 

   006  Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 

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

dannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskun-

dervisning, flyttehjælp efter § 8, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, 

udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer med begrænsninger 

i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 (Revalidering) i lov om aktiv 

socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet af § 2, nr. 5, i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 4), eller som får opkvalifice-

ring i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. Målgruppen omfatter 

både modtagere af revalideringsydelse og modtagere af kontant- og 

starthjælp under forrevalidering. 

     

    Uddannelsesforløbene kan omfatte arbejdsprøvning, erhvervsmodnen-

de eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse samt til er-

hvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt job-

indslusningsprojekter. Forrevalidering omfatter aktiviteter, som revali-

denden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret. Det er 

aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte (jf. lov om 

aktiv socialpolitik § 46, stk. 1, 3. pkt.). Det drejer sig f.eks. om ophold 

på daghøjskole, højskole eller produktionsskole samt undervisning på 

9.-10. klasse, gymnasie- og HF-niveau mv. 

 

    Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelses-

aktiviteter efter aktivlovens § 12. Det drejer sig udgifter til de uddannel-

ser, som kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere med god-

kendelse af kommunalbestyrelsen kan deltage i som f.eks. folkeskolens 

8.-10. klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. Ar-

bejdsdirektoratets bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til 

kontanthjælp og starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige til-

fælde. 

 

  007  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

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

modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge (mål-

gruppe 5), eller som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse 

uden løntilskud. Ved delvist raskmeldte skal alle driftsudgifter under 

fælles driftsloft registreres på gruppering 007 og ikke på 008, jf. syge-

dagpengelovens § 62, stk. 4 og 5. 

 

  008  Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-

ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, flyttehjælp efter § 8, undervisningsmate-

riale efter §§ 76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og op-

kvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til perso-

ner, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge 

(målgruppe 5), eller som får opkvalificering i forbindelse med ansættel-

se uden løntilskud. 
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   009  Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-

ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og ud-

dannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskun-

dervisning, flyttehjælp efter § 8, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, 

seks ugers selvvalgt uddannelse efter § 73 b og opkvalificering efter § 

99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer med varige be-

grænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov 

om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig 

og almindelig førtidspension m.v., (målgruppe 7), og som modtager le-

dighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om en ak-

tiv socialpolitik. 

 

   010  Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 

     Grupperingen anvendes til driftsudgifter til vejledning og opkvalificering 

efter § 32, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 

personer, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 

a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

    090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et 

urigtigt grundlag 

  På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgif-

ter i forbindelse med aktivering, der er ydet  på et urigtigt grundlag jfr. 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 111 

 

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 

   001  Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. § 

118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

   002  Tilskud vedrørende produktionsskoler  

   003  Berigtigelser 

   020  Tilskud fra EU 

 

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

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

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

 
Indtægter, som jobcentret får i tilfælde af, at en offentlig arbejdsgiver ikke opfylder kvo-
ten for løntilskudspladser og ikke rettidigt kan stille en løntilskudsplads til rådighed efter 
at være anmodet herom, jf. § 56 i styringsloven, registreres på den relevante gruppe-
ring hvor udgiften til det alternative tilbud, som den ledige tilbydes i stedet, også regi-
streres. 
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På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 

001  Afløbsudgifter for 2010 vedr. vejledning og opkvalificering (inkl. 
undervisningsmaterialer) vedr. forsikrede ledige, jf. § 32, stk. 1. og 
§§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres for 2010 jobcentrenes udgifter til vejledning og opkvali-
ficering af forsikrede ledige, jf. § 32, stk. 1. i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. For driftsudgifter til aktivering fra 2011 henvises til 
5.98.90. 

Der kan bl.a. være tale om køb af takstfinansierede ordinære uddan-
nelser under andre ministerområder, om særligt tilrettelagte uddannel-
ses- og vejledningsforløb m.v. Der kan anvendes resultatafhængig be-
taling ved jobrettede vejlednings- og afklaringsforløb. 

Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 
kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering, jf. § 81a i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. 

Kommunen kan afholde udgifter til undervisningsmateriale i forbindelse 
med deltagelse i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller 
ansættelse med løntilskud, jf. §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats (udgifter til øvrige hjælpemidler skal registreres på grup-
pering 006).  

§ 5 i bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og 
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats og lov om sygedagpenge. 

 

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

   Her registreres for 2010 omkostninger ved bonusbetalinger til andre ak-
tører, jf. §§26-32 i Styringsloven. For driftsudgifter til aktivering fra 2011 
henvises til 5.68.90. 
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    Grupperingen omhandler forsikrede ledige henvist efter 1. januar 2010.
 For forsikrede ledige henvist før 1. januar 2010 henvises de tidligere 
statslige dele af jobcentrene til funktion 5.68.94 Jobcentrenes aktive 
beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, gruppering 003 Bonusbeta-
ling til andre aktører for forsikrede ledige.   

    Det bemærkes, at administrative udgifter til andre aktører registreres på 
funktion 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre, gruppering 002 
Administrative udgifter til andre aktører vedr. forsikrede ledige. 

 

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

   Her registreres for 2010 jobcentrenes driftsudgifter til andre offentlige 
og private aktører, jf. §§ 26-32 i Styringsloven. For driftsudgifter til akti-
vering fra 2011 henvises til 5.68.90. 

    Andre aktører kan f.eks. være private virksomheder, uddannelsesinsti-
tutioner, vikarbureauer, konsulentfirmaer, kommuner, arbejdsløsheds-
kasser, faglige organisationer og foreninger m.v. Driftsudgifter er den 
del af den samlede betaling til andre aktører, 
som hverken er resultatafhængig/bonusbetaling (der registreres på 
gruppering 002) eller administrationsudgifter (der registreres på grup-
pering 002 på funktion 6.45.53). Ved forløb under service- og LVU-
udbuddene samt Hurtigt-i-gang udbuddet er betalingsmodellen - og ak-
tørernes fakturering - baseret på, at driftsudgifterne udgør 25 procent af 
anden aktørs pris, omregnet til en ugepris, der udbetales for de uger, 
hvor den henviste ikke er i ordinært arbejde, SU- uddannel-
se, voksenlærling, syg, barsel m.v. En del af disse udgifter vil eventuelt 
skulle udskilles og registreres som administration, jf. gruppering 002 på 
funktion 6.45.53. 

    Det bemærkes, at administrative udgifter til andre aktører registreres på 
funktion 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre, gruppering 002 
Administrative udgifter til andre aktører vedr. forsikrede ledige. 

 

  004  Afløbsudgifter for 2010 vedr. flyttehjælp, administrationsudgifter 

ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse af for-

sikrede ledige jf. §§ 8, 81a og 99 i lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats og forsøgsbekendtgørelse 

    Her registreres for 2010 jobcentrenes udgifter til forsikrede ledige ar-
bejdssøgende, der har skiftet bopæl i forbindelse med overtagelse af 
arbejde i en region, hvor der er behov for arbejdskraft, jf. 8 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats og kapitel 13 i bekendtgørelse om aktiv be-
skæftigelsesindsats. 

    Såfremt jobcentret for 2010 har indgået partnerskabsaftale med en 
virksomhed, kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens fakti-
ske afholdte udgifter til administration, jf. § 81a, stk. 3, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats.
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    Der registreres for 2010 her udgifter til opkvalificering af personer uden 

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

  For driftsudgifter til aktivering fra 2011 henvises til 5.68.90 

   

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

pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77 og 100 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 009  Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud til forsikrede ledige med 
75 pct. refusion – statslige og regionale arbejdsgivere og selv-
ejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats 

     Her registreres for 2010 jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til statsli-
ge og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner i forbindelse 
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med ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. For udgifter fra 2011 henvises til gruppering 
102. 

    Kommunernes udgifter til løntilskud til forsikrede ledige, der er ansat i 
kommunen med løntilskud, og den refusion, som staten yder af kom-
munens udgifter til løntilskud hertil, registreres for 2010 på henholdsvis 
gruppering 101 (dranst 1) og 002 (dranst 2) på nærværende funktion.  

 

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

    Her registreres for 2010 jobcentrenes udgifter til løntilskud til private 
arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, 
stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For udgifter fra 2011 
henvises til gruppering 103. 

 011 Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud med 75 pct. refusion – 
forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. §§ 67a-67c i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

     Her registreres for 2010 jobcentrenes udgifter til løntilskud til private 
arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af ledige over 55 år, jf. §§ 
67 a - 67 c i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For udgifter fra 
2011 henvises til gruppering 104. 

 

 012  Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud med 75 pct. refusion – 
forsikrede personer med handicap, jf. § 15 i lov om kompensation 
til handicappede i erhverv m.v. samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

  Her registreres for 2010 jobcentrenes udgifter til løntilskud for nyud

  dannede, der er omfattet af § 2, nr. 8, der på grund af et handicap har 

  vanskeligt ved at få ordinær beskæftigelse, jf. § 15 i lov om kompensa

  tion til handicappede i erhverv m.v. samt jf. §§ 51 og 52 i Lov om en 

  aktiv beskæftigelsesindsats. I 2009 hed grupperingen Isbryderordning 

  for nyuddannede handicappede. For udgifter fra 2011 henvises til 

  gruppering 105. 

 
 013  Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusi-

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

Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesafta-
ler for forsikrede og ikke-forsikrede ledige, jf. § 98c – 98g i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsgivere har ret til tilskud, hvis vok-
senlærlingen er fyldt 25 år og ikke i forvejen har en erhvervsuddannel-
se – dette gælder dog ikke for personer, der har en forældet uddannel-
se, eller for personer der har været ledige i mindst 6/9 måneder, sva-
rende til regler for ret og pligt til første tilbud om aktivering. Uddannel-
sen skal kvalificere til beskæftigelse inden for områder, hvor der er go-
de eller rigtig gode jobmuligheder. Voksenlærlingeforløb på denne 
gruppering vedrører alene ledige personer. 

 

  014  Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. 
refusion, jf. § 98c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
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    Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesafta-

ler for beskæftigede, jf. § 98c – 98g i lov om en aktivbeskæftigelsesind-
sats. Arbejdsgivere har ret til tilskud, hvis voksenlærlingen er fyldt 25 år 
og ikke i forvejen har en erhvervsuddannelse – dette gælder dog 
 ikke for personer, der har en forældet uddannelse. Uddannelsen skal 
kvalificere til beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller 
rigtig gode jobmuligheder. 

Voksenlærlingeforløb på denne gruppering vedrører alene beskæftige-
de personer. 

 

 015  Afløbsudgifer for 2010 vedr. seks ugers selvvalgt uddannelse til 
forsikrede ledige med 100 pct. refusion (ekskl. befordring), jf. kapi-
tel 8a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres for 2010 jobcentrenes udgifter til seks ugers selvvalgt 
uddannelse til forsikrede ledige, jf. kapitel 8a i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats. Det omfatter udgifter til vejledning og opkvalificering, 
deltagerbetaling samt kost og logi. For driftsudgifter til aktivering fra 
2011 henvises til 5.68.90. 

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

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

Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse 
med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98a i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 

 

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

særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Hvis et jobcenter forudgående har fået en bevilling fra Arbejdsmar-
kedsstyrelsen, registreres her jobcentrenes udgifter til jobrotationsydel-
se i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98a, 
stk. 4, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er her tale om en 
ordning med fokus på beskæftigede med en uddannelse. 

   

 019  Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger 
for forsikrede og ikke-forsikrede personer jf. § 43 i styringsloven 

Her registreres jobcentrets driftsudgifter til initiativer vedr. større virk-

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

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

samt jobcentres driftsudgifter i forbindelse med udarbejdelse af planer 

for de afskedigede, informations- og vejledningsmøder, individuelle 

samtaler og udstationering af medarbejdere på indsatskontor på den 

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

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

april 2009 til 31. december 2011 ændret, og desuden er der i en for-

søgsperiode fra 1. marts 2010 til 31. december 2011 indført mulighed 

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

og § 3 i bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for 

og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge. 
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Endvidere registreres tilskud modtaget fra beskæftigelsesregionerne 
vedrørende ovenstående aktiviteter. 

  Udgifter i forbindelse med alt anden administration af jobcentrene, her

  under udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på 

  6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. 
 

 020  Tilskud for 2010 til flaskehalsproblemer for forsikrede ledige, jf. § 
42 i styringsloven 

Her registreres for 2010 jobcentrenes aconto beløb og endelige tilskud 

til flaskehalsindsatsen vedrørende de forsikrede ledige, som der kan 

ydes tilskud til fra den særlige statslige flaskehalsbevilling, som be-

skæftigelsesregionerne udmønter, jf. Styringslovens § 42. Det drejer 

sig om opkvalificering og vejledning, refusion af flaskehalskurser hos 

andre aktører, opkvalificering i forbindelse med ansættelse af beskæfti-

gede samt udgifter til hjælpemidler og mentorer. Grupperingen anven-

des ikke fra budget 2011. 

 

 100  Afløbsudgifter og tilskud for 2010 til akutte flaskehalsproblemer, 
jf. § 42 i styringsloven 

Her registreres for 2010 jobcentrenes udgifter og tilskud til den akutte 
flaskehalsindsats vedrørende de forsikrede ledige, som der kan ydes 
tilskud til fra de regionale beskæftigelsesråds pulje til løsning af akutte 
flaskehalsproblemer, jf. Styringsloven § 42.  

Endvidere registreres tilskud modtaget fra beskæftigelsesregionen ved-

rørende ovenstående aktiviteter. Grupperingen anvendes ikke fra bud-

get 2011. 

 

 101   Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud til forsikrede ledige med 

75 pct. refusion – kommunale arbejdsgivere (lov om aktiv beskæf-

tigelsesindsats § 51)   

     Her registreres for 2010 de samlede bruttoudgifter til løntilskud i forbin-
delse med forsikrede lediges løntilskudsansættelse i kommunen, jf. § 
51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For udgifter fra 2011 henvi-
ses til gruppering 106. 

    Kommunen kan hjemtage 75 procents refusion af disse bruttoudgifter. 
Refusionen registreres på dranst 2 på gruppering 002 Refusion af ud-
gifter til løntilskud med 75 procent refusion (grp. 009, 010, 011, 012, og 
101). 

    Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud 
på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelse i kommunale virk-
somheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.95. 

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

regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
    Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til statsli-

ge og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner i forbindelse 
med ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv 
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beskæftigelsesindsats. For udgifter for 2010 henvises til gruppering 
009. 

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

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

 

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

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

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

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

stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For udgifter for 2010 

henvises til gruppering 010. 

    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 

på dranst 2 på gruppering 006. 

 

 104 Løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede ledige over 55 år i pri-

vate virksomheder, jf. §§ 67a-67c i lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats 

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

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

a - 67 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For udgifter for 2010 

henvises til gruppering 011. 

   Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 

på dranst 2 på gruppering 006. 

 

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

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

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

    Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter til løntilskud for nyuddan-

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

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

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

beskæftigelsesindsats. For udgifter for 2010 henvises til gruppering 

012. 

    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 

på dranst 2 på gruppering 006. 

 

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

arbejdsgivere (de samlede bruttoudgifter til løntilskudsansættelse 

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

sats 

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

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

51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For de samlede bruttoudgif-

ter for 2010 henvises til gruppering 101. 
    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion af disse bruttoudgifter. 

Refusionen registreres på dranst 2 på gruppering 006. 
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    Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud 

på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelse i kommunale virk-
somheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.95, hvor også 
løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v. indtægtsføres. 

Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 

 001  Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledi-
ge og beskæftigede, seks ugers selvvalgt uddannelse samt jobro-
tation med 100 pct. refusion (grp. 013, 014, 016 og 017) ). Seks 
ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for år 2010 

 002  Refusion af udgifter til løntilskud med 75 pct. refusion (grp. 009, 
010, 011, 012 og 101) til og med 2010. 

 003  Berigtigelser 

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

 005 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, her-
under udgifter til vejledning og opkvalificering, andre aktører, flyt-
tehjælp m.v. (grp. 001, 002, 003 og 004) med op til 50 pct. refusion 
indenfor et rådighedsbeløb, jf. § 117b i lov om en aktiv besæftigel-
sesindsats til og med 2010 

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

 

 
5.68.93 Jobcentre 
På funktion 5.68.93 registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende igangsættelse af 
initiativer i forbindelse med større virksomhedslukninger, jf. § 43 i lov om ansvaret for 
og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Styringsloven). 

Funktionen anvendes ikke fra budget 2011, idet der anvendes 5.68.91.019. 
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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. 

 

5.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

På funktionen registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes aktive beskæf-

tigelsesindsats overfor forsikrede ledige indtil 1. Januar 2010. Dette gælder såvel de 

tidligere pilotjobcentre i hele 2009 og de tidligere statslige dele af jobcentrene for over-

gangsperioden 1. august – 31. december 2009. 

 

For udgifter vedrørende forsikrede ledige m.v. efter 1. januar 2010 henvises til funktion 

5.68.91. 

 
Udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, herunder udgifter til admini-
strative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre.   
 
Indtægter, som jobcentret får i tilfælde af, at en offentlig arbejdsgiver ikke opfylder kvo-
ten for løntilskudspladser og ikke rettidigt kan stille en løntilskudsplads til rådighed efter 
at være anmodet herom, jf. § 56 i styringsloven, registreres på den relevante gruppe-
ring hvor udgiften til det alternative tilbud, som den ledige tilbydes i stedet, også regi-
streres. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  002  Initiativer i forbindelse med større virksomhedslukninger, jf. § 43 i 

Styringsloven  

Her konteres udgifter til opkvalificering, jf. §§ 102 og 103 i Lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, samt jobcentres driftsudgifter i forbindelse 
med øgede aktiviteter, eksempelvis udgifter til udarbejdelse af planer 
for de afskedigede, informations- og vejledningsmøder, individuelle 
samtaler og udstationering af medarbejdere på indsatskontor på den 
pågældende virksomhed, som staten kan yde tilskud til. Kravene til 
hvornår der foreligger større afskedigelser er i en forsøgsperiode fra 
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8.april 2009 til 31. december 2009 ændret, jf. § 3 i bekendtgørelse 728 
af 3. juli 2009 om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styrin-
gen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats og lov om sygedagpenge. 
 
Endvidere konteres tilskud modtaget fra beskæftigelsesregionen vedrø-
rende ovenstående aktiviteter. 

 

  003 Bonusbetaling til andre aktører for forsikrede ledige henvist før 

1/1-2010 jf. §§ 26-32 i Styringsloven 

Her registreres de tidligere statslige dele af jobcentre omkostninger ved 
bonusbetalinger vedrørende forsikrede ledige henvist til andre aktører 
før 1/1-2010, jf. §§ 26-32 i Styringsloven. De tidligere statslige dele af 
jobcentre skal registrere bonusbetalinger for forsikrede ledige henvist til 
andre aktører efter 1/1-10 på gruppering 002 på funktion 5.68.91. 
 
De tidligere pilotcenterkommuner kan endvidere fortsat kontere tilsagn 
om bonus (dvs. forventning om bonus til konkret henviste personer), 
ved at debitere gruppering 003 ved brug af art 0.6 og kreditere gruppe-
ring 002 Bonusbetaling vedr. jobcentre under funktion 8.72.90 Hensatte 
forpligtelser med art 0.9. 
 
Ved udbetaling af bonus debiteres gruppering 003 med modpost på de 
likvide aktiver. For at nedskrive tilsagnsforpligtelsen krediteres gruppe-
ring 003 med art 0.8 og gruppering 002 under hensatte forpligtelser de-
biteres med art 0.9. 
 

  004 Vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige, jf. 32, stk. 1 i 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Her registreres jobcentrenes udgifter til vejledning og opkvalificering af 
forsikrede ledige, jf. § 32, stk. 1 i Lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Der kan bl.a. være tale om køb af takstfinansierede ordinære ud-
dannelser under andre ministerområder, om særligt tilrettelagte uddan-
nelses- og vejledningsforløb m.v. Der kan anvendes resultatafhængig 
betaling ved jobrettede vejlednings- og afklaringsforløb. 

Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 
kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering, jf. § 81a i Lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats 
 
For forsikrede ledige kan der i første ledighedsperiode alene gives til-
bud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger, jf. § 34 i oven-
nævnte lov. I perioden 1. august 2009 til 1. august 2012 er der er et 
forsøg, hvor varighedsbegrænsningen på 6 uger for tilbud om vejled-
ning og opkvalificering ophæves for personer uden en kompetencegi-
vende uddannelse eller med en forældet uddannelse, jf. § 4 i bekendt-
gørelse nr. 728 af 3. juli 2009 om forsøgsordninger efter lov om ansva-
ret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge. 
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  005 Driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede ledige, jf. § 26-32 i 

Styringsloven 

Her registreres jobcentrenes driftsudgifter til andre offentlige og private 
aktører, jf. §§ 26-32 i Styringsloven. Andre aktører kan f.eks. være pri-
vate virksomheder, uddannelsesinstitutioner, vikarbureauer, konsulent-
firmaer, kommuner, arbejdsløshedskasser, faglige organisationer og 
foreninger m.v. Driftsudgifter vedrørende køb af kontaktforløb eller akti-
veringstilbud, herunder når andre aktører køber vejledning og opkvalifi-
cering til de henviste personer. Af kontoen afholdes endvidere afløbs-
udgifter til køb af enkeltstående aktiveringstilbud, intensive kontaktfor-
løb eller minimumskontaktforløb hos andre aktører. 
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  006 Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede, jf. § 68, stk. 2 i 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres jobcentrenes driftsudgifter til tilskud til uddannelsesafta-
ler for beskæftigede, jf. § 68, stk. 2 i Lov om en aktivbeskæftigelsesind-
sats. Der kan under visse betingelser gives tilskud til virksomheder, der 
indgår uddannelsesaftaler, henholdsvis elevkontrakter med beskæfti-
gede personer, der er fyldt 25 år. Der kan gives tilskud til uddannelses-
aftaler (voksenlærlinge) inden for områder med gode eller rigtig gode 
beskæftigelsesmuligheder. Voksenlærlingeforløb på denne gruppering 
vedrører alene beskæftigede personer.  

 
  007 Aktivitetspulje, jf. §§ 7, 81a og 99 i Lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats 

Her registreres jobcentrenes udgifter til opkvalificering af personer uden 
løntilskud, jf. § 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder 
udgifter til forsøget i perioden 1. august 2009 til 31. august 2012, hvor 
betingelserne for tilskud forenkles for faglærte og ufaglærte samt ledige 
med en forældet uddannelse jf. §§ 5-6 i bekendtgørelse nr. 728 af 3. juli 
2009 om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den 
aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 
lov om sygedagpenge.  
 
Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 
kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til administration, jf. § 81a, stk. 3, i Lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. 
Der kan afholdes udgifter til sprog- og døvetolke ved jobcentrenes kon-
takt med borgerne, gennemførelse af aktiveringstilbud i forbindelse 
med aktiviteter i kontaktforløbet samt ved den lediges kontakt med en 
arbejdsgiver. Udgifter vedr. udbud fx annoncer og konsulentbistand 
skal konteres her. Endelig registreres her udgifter til koordination og 
projektledelse, når dette rækker ud over jobcenterets forpligtelser, til 
evaluering af den aktive beskæftigelsesindsats samt til administrations-
bidrag for arbejdsskader i forbindelse med deltagelse i tilbud. 
 
Flyttehjælp skal registreres på gruppering 015 Flyttehjælp. 
 

  008 Udgifter til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftige-
de, jf. §§ 76, 77 og 100 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Her registreres jobcentrenes udgifter til hjælpemidler m.v. vedr. forsik-
rede ledige, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76 og 
77.Jobcentret kan afholde udgifter til hjælpemidler i forbindelse med 
forsikrede lediges deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksom-
hedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at under-
støtte, at personer kan få og deltage i tilbuddet. Der kan endvidere i 
medfør af lovens § 100 ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejds-
redskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at frem-
me, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller 
at personer kan drive selvstændig virksomhed. Endelig kan der afhol-
des udgifter til materialer i forbindelse med den lediges deltagelse i et 
kursus, hvor materialerne ikke indgår i prisen. 

 
  009 Mentorer vedr. forsikrede ledige og beskæftigede, jf. §§ 78-81 i 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
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Her registreres jobcentrenes udgifter til mentorer vedr. forsikrede ledige 
og beskæftigede, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81. 
Jobcentret kan, jf. § 78-81, yde støtte til en mentorfunktion med henblik 
på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud el-
ler ordinær ansættelse. Mentorfunktionen på denne gruppering vedrø-
rer alene forsikrede ledige og beskæftigede. 
 

  010 Personlig assistance til handicappede i erhverv, jf. §§ 4-5 i lov om 
kompensation til handicappede i erhverv m.v.   

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

  011 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreud-
dannelse, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i er-
hverv m.v.  

Her registreres jobcentrenes udgifter til aflønning af personlig assistan-
ce til handicappede lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, 
der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreud-
dannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper afle-
dige, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 
 

  012 Isbryderordning for nyuddannede handicappede, jf. § 15 i lov om 
kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

  Her registreres jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud for nyuddannede, 
der er omfattet af § 2, nr. 8, der på grund af et handicap har vanskeligt 
ved at få ordinær beskæftigelse, jf. § 15 i lov om kompensation til han-
dicappede i erhverv m.v. samt jf. §§ 51 og 52 i Lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats. 
 

  013 Flaskehalsindsats for forsikrede ledige, jf. § 42 i Styringsloven  

Her registreres jobcentrenes udgifter og tilskud vedrørende de forsikre-
de ledige afholdt i forbindelse med flaskehalsproblemer, jf. Styringslo-
vens § 42. Jobcentrenes udgifter til flaskehalsindsatsen vedrører forsik-
rede ledige, som der kan ydes tilskud til fra den særlige statslige fla-
skehalsbevilling, som beskæftigelsesregionerne udmønter. Det drejer 
sig om udgifter vedrørende opkvalificering og vejledning, refusion af 
flaskehalskurser hos andre aktører, opkvalificering i forbindelse med 
ansættelse af beskæftigede samt udgifter til hjælpemidler og mentorer. 
 
Ligeledes registreres her acontobeløbet, som udbetales til jobcenteret 
vedr. flaskehalsindsatsen overfor forsikrede ledige.  
 

  014 Akutte flaskehalsproblemer, jf. § 42 i Styringsloven 

Her registreres jobcentrenes udgifter og tilskud til den akutte flaske-
halsindsats vedrørende de forsikrede ledige, som der kan ydes tilskud 
til fra de regionale beskæftigelsesråds pulje til løsning af akutte flaske-
halsproblemer, jf. Styringsloven § 42.  
 
Endvidere konteres tilskud modtaget fra beskæftigelsesregionen vedrø-
rende ovenstående aktiviteter. 
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  015 Flyttehjælp jf.§ 8 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

    Her registreres jobcentrenes udgifter til forsikrede ledige arbejdssø-
gende, der har skiftet bopæl i forbindelse med overtagelse af arbejde i 
en region, hvor der er behov for arbejdskraft, jf. kapitel 13 i bekendtgø-
relse nr. 743 af 3. juli 2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Udgifterne er omfattet af Aktivitetspulje, jf.§§ 7, 81a og 99 i Lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, der konteres under gruppering 007, men 
flyttehjælp skal konteres her.   

 
  016 Løntilskud forsikrede ledige – statslige arbejdsgivere og selvejen-

de institutioner, jf. § 51, stk. 1 i Lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats 

Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud til statslige arbejdsgi-
vere og selvejende institutioner i forbindelse med ansættelse af forsik-
rede ledige, jf. § 51, stk. 1, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

   Kommunernes lønudgifter til forsikrede ledige, der er ansat i kommu-
nen med løntilskud, og det løntilskud, som staten udbetaler til kommu-
nen registreres på henholdsvis gruppering 001, 002 (dranst 1) og 006 
(dranst 2) på funktion 5.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i 
kommuner. 

 
  017 Løntilskud forsikrede ledige – private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1 

i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til private arbejds-
givere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, stk. 1, 
i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

  018 Løntilskud ved uddannnelsesaftaler for ledige, jf. § 68, stk. 2 i Lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud for forsikrede og 
ikke-forsikrede ledige ved uddannelsesaftaler for ledige, jf. § 68, stk. 2, 
i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

  019 Tidlig indsats – forsikrede ledige, jf. § 36, stk. 4 i Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 
Her registreres i 2009 jobcentrenes eventuelle restafregning for 2008 
vedr. længerevarende opkvalificering og vejledning for forsikrede ledige 
i 1. ledighedsperiode, jf. § 36, stk. 4 i Lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats samt tekstanmærkning nr. 127 vedr. FL07. Ordningen eksiste-
rede 2007-2008. 
 

020 Personlig assistance til personer med psykisk funktionsnedsæt-
telse i erhverv og under efteruddannelse, jf. §§ 4-5 og § 14 i lov om 
kompensation til handicappede i erhverv m.v. 
 Her registreres jobcentrenes udgifter til aflønning af personlig assistan-
ce til personer med en psykisk funktionsnedsættelse i erhverv og under 
efteruddannelse, jf. § 4-5 og § 14 i Lov om kompensation til handicap-
pede i erhverv m.v. 

 
100 Tidlig indsats – ikke forsikrede ledige, jf. § 36, stk. 4 i Lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres i 2009 jobcentrenes eventuelle restafregning for 2008 
vedr. længerevarende opkvalificering og vejledning for ikke forsikrede 
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ledige i 1. ledighedsperiode, jf. § 36, stk. 4 i Lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats samt tekstanmærkning nr. 127 vedr. FL07. Ordningen 
eksisterede 2007-2008. 

 
101 Jobrotation (afløb på tidligere ordning), jf. §§ 97 og 98 i Lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats 
Her konteres jobcentrenes udgifter til afløb på den tidligere jobrotati-
onsordning, jf. §§ 97 og 98 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
 

102 Jobrotation (forenklet, permanent ordning), jf. § 98a i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats 
Her konteres jobcentrenes udgifter til uddannelse og jobrotationsydelse 
i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98a i 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 

103 Jobrotation – særlige grupper med en videregående uddannelse, 
jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Hvis et jobcenter forudgående har fået en bevilling fra Arbejdsmar-
kedsstyrelsen, konteres her jobcentrets udgifter til jobrotationsydelse i 
forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98a, stk. 
4, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er her tale om en ord-
ning med fokus på beskæftigede med en uddannelse. 
 

105 Tilskudsgruppering til indbetaling af tilskud til jobcentrene 
På denne gruppering registreres det statslige tilskud vedr. de forsikrede 
ledige jf. § 22, stk. 8. i lov nr. 483 af 12. juni 2009. 
 

106 Løntilskud forsikrede ledige over 55 år – private virksomheder, jf. 
§§ 67a-67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
 Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud for forsikrede ledige 
over 55 år ved løntilskudsansættelse i private virksomheder, jf. §§ 67 
a - 67 c i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

   107  Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, jf. kapitel 8a 

i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her konteres jobcentrenes udgifter til seks ugers selvvalgt uddannelse 

til forsikrede ledige, jf. kapitel 8a i Lov om en aktiv beskæftigelsesind-

sats. Det omfatter udgifter til vejledning og opkvalificering, deltagerbe-

taling samt kost og logi. 
   
Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 

001 Refusion af udgifter vedr. tidligere statslige dele af jobcentre med 
100 pct. refusion til bonus til andre aktører for ledige henvist før 
1/1-2010 (grp. 003) 

 
003 Berigtigelser vedrørende udgifter til forsikrede ledige i 2009 
 Eventuelle udgifter vedrørende forsikrede ledige i 2009 (eller før), der 

tilgår kommunen efter endelig restafregning for 2009, der foretages i 
2010, skal registreres på relevante grupperinger på 5.68.94. Kommu-
nen skal derudover registrere 100 pct. tilskud hertil på en ny gruppering 
til berigtigelser på gruppering 003 på dranst 2. Kommunen skal - for så 
vidt angår berigtigelse for udgifter under gruppering 003-005, 007, 008 
og 015 - sikre, at den udmeldte ramme til driftsudgifter til aktivering (ak-
tiveringsrammen) inkl. evt. udmeldte merbevillinger ikke overskrides.
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Grupperingen kan anvendes ved den endelig restafregning for 2010, 
der foretages i 2011 

 

 
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 101. 

     

  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. 

 

  016 Produktionsskoler  

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende produktionsskoler, jf. 
bekendtgørelse af lov om produktionsskoler af 15. juli 2004 til personer 
der ikke modtager offentlige ydelser. Dog registreres kommunale bidrag til 

staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler på funktion 3.30.44 
Andre faglige uddannelser, gruppering 001. 

 
I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til produk-
tionsskoler, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælps-
modtagere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse 
udgifter registreres i regnskabet på denne gruppering. 

 

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. 

 

018 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog  

 Her registreres udgifter til danskundervisning til personer, der ikke 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.9 - side  26 

  

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 

 
modtager offentlige ydelser.  

 

 Udgifter til danskundervisning, som vedrører øvrige kursister, som ikke 

deltager i undervisningen efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigel-

sesindsats registreres under 5.46.60 gruppering 013. 

 
  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-

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 
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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. 

 

   017 Tilskud vedrørende produktionsskoler til andre end kontant-
hjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §) 

  019  Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 

  

 

  

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 funktionen registreres endvidere:  
 Udgifter til lægeerklæringer vedrørende pensioner og dagpenge, tilsynshonorarer 

og administrationsvederlag til plejeforeninger. 
 Gebyrer, herunder rykkergebyrer.  
 Betaling for attester m.v. registreres på funktionen.  
 Tilskud fra puljen til de lokale beskæftigelsesråd for forebyggende arbejdsmar-

kedsindsats til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale revalideringsinitiati-
ver mv.  

 Kontingenter. Eksempelvis vedr. Kommunernes Landsforening, Kommunefor-
eninger, Dansk byplanlaboratorium og internationale sammenslutninger eller for-
eninger   

 
I tilfælde, hvor kommunen foretager store samlede indkøb af materialer, inventar og 
lignende og ikke straks kan registrere disse varekøb og anskaffelser på en bestemt 
hovedkonto, kan registreringen ske på funktion 6.45.51. Når anvendelsen eller en del 
heraf henføres til en bestemt funktion, kan overførslen ske ved at minusdebitere den art 
under funktion 6.45.51, hvor købet i sin tid blev debiteret, og samtidig debitere samme 
art på den modtagende institution. 
 
På funktion 6.45.51 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

   
  090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 

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

 
  095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder ved-

rørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje 

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

 
  097 Gebyrer for byggesagsbehandling 

   Her registreres gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i 
   henhold til byggelovgivningen. Gebyrerne registreres under art 7.9. 
 
  098 Administrationsvederlag vedrørende havne 

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

 

6.45.53 Administration vedrørende jobcentre  
Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af jobcentre, herunder admi-
nistrative udgifter til andre aktører. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbej-
dere. 

Der er på funktionen i 2010 autoriseret to driftsgrupperinger, som fortsat skal anvendes 
til registrering af afløbsudgifter: 
 
  001  Administrative udgifter i 2010 til andre aktører vedr. ikke-

forsikrede ledige 
Her registreres de administrative udgifter, jf. § 117 stk. 1, 1. pkt. i Lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, til andre aktører i forbindelse med 
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beskæftigelsesindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere, revali-
dender m.v. Det bemærkes, at de administrative udgifter til andre aktø-
rer er omfattet af reglerne om 50 pct. statsrefusion inden for et rådig-
hedsbeløb, jf. § 117 a, 1. pkt., og §§ 117 a, stk. 2, 1. pkt. og 118, stk. 1. 
Den statslige refusion registreres på funktion 5.68.98, dranst 2, gruppe-
ring 007 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, 
uddannelsesaktiviteter mv. med 50 pct. refusion. 

 
  002  Administrative udgifter i 2010 til andre aktører vedr. forsikrede 

ledige 
Her registreres de administrative udgifter, jf. § 117 stk. 1, 1. pkt. i Lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, til andre aktører i forbindelse med 
beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Det bemærkes, at de 
administrative udgifter til andre aktører er omfattet af reglerne om 50 
pct. statsrefusion inden for et rådighedsbeløb, jf. § 117 a, 1. pkt., og §§ 
117 a, stk. 2, 1. pkt. og 117 b, stk. 1. Den statslige refusion registreres 
på funktion 5.68.91, dranst 2, gruppering 005 Refusion af udgifter til 
vejledning og opkvalificering, andre aktører, flyttehjælp mv.  

 
 
Øvrige indtægter og udgifter vedr. jobcentre registreres på de relevante funktioner på 
hovedfunktion 5.68. 

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

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

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

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

 

ERHVERVSUDVIKLING, TURISME OG LANDDISTRIKTER (48) 

6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 
På denne funktion registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet, 
f.eks. restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for 
hyrevognsbevillinger. Herunder registreres endvidere indtægter i forbindelse med sy-
stemeksport.  
 

6.48.61 Vækstfora 
På funktionen registreres udgifter i forbindelse med afholdelse af møder, konferencer, 
o.lign. vedrørende vækstfora.  
 
Funktionen er forbeholdt Bornholm Kommune.    

 
6.48.62 Turisme  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende 
aktiviteter: 
 

 Tilskud til turismeudviklingsselskaber  
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LØNPULJER m.v. (52) 

6.52.70 Løn- og barselspuljer 
Denne funktion benyttes til budgettering af udgifterne vedrørende særlige overens-
komstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, f.eks. lokal- og 
cheflønspuljer samt barselsudligningspuljer. Udgifterne overføres til de respektive funk-
tioner, når puljerne fordeles. Det bemærkes, at øvrige udgifter til løn, herunder f.eks. 
udgifter til vikarer, over/merarbejde m.v., skal registreres på de funktioner, som udgif-
terne vedrører. 

 
Barselsudligningspuljer kan også administreres ved brug af hovedart 9 Interne indtæg-
ter og udgifter eller plus-/minusposteringer. Barselsudligningspuljen skal i hvile i sig selv 
over en årrække. 
 

6.52.72 Tjenestemandspensioner 
 
På funktionen debiteres udgift til udbetaling af tjenestemandspensioner i kommunen 
ved brug af art 5.1. Udbetalingerne registreres således centralt og skal ikke følge an-
sættelsesområdet. Dette gælder for udbetaling af alle tjenestemandspensioner i kom-
munen.  
 
Betalinger til staten for udbetaling af tjenestemandspensioner konteres ved brug af art 
4.6. 
 
En indbetaling fra et pensionsforsikringsselskab til helt eller delvis dækning af pensi-
onsudbetalinger skal krediteres funktionen med anvendelse af art 5.1.  
 
Evt. nettoudgift til pensionsforsikringspræmier (inkl. bonus) registreres også på funktio-
nen, men med brug af art 1. Ligeledes registreres på funktionen pensionsoverførsler 
ved tjenestemænds jobskifte (betalende kommune: kredit, modtagende kommune: de-
bet).  
 
På funktionen er autoriseret følgende grupperinger: 

 
001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirk-
somheder 
På grupperingen registreres udbetalinger af tjenestemandspensioner indenfor de 
kommunale forsyningsvirksomheder, idet det, som følge af adskillelsen af det 
brugerfinansierede og det skattefinansierede område, skal være muligt særskilt 
at opgøre udgiften hertil. 
 
Særligt vedrørende forsyningsvirksomhederne, som er underlagt det såkaldte 
hvile-i-sig-selv-princip, gør sig endvidere gældende, at der i forbindelse med ud-
betaling af tjenestemandspension skal foretages en yderligere kontering til afkla-
ring af mellemværendet mellem det skattefinansierede og det brugerfinansierede 
område. Der skal ved pensionsudbetaling således foretages en debitering af den 
relevante funktion på hovedfunktion 9.35, Udlæg vedrørende jordforsyning og 
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forsyningsvirksomheder, med modpost på balancekontoen, funktion 9.75.99.  
 
002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsy
  ningsvirksomheder 
 

På grupperingen registreres udbetalinger af tjenestemandspensioner, der 
kan henføres til forsyningsvirksomheder, der ikke længere er en del af den 
kommunale forvaltning, men hvor kommunen fortsat har pensionsforplig-
telsen. 

 
I kommunens interne økonomisystem i øvrigt skal det sikres, at den enkelte udbetaling 
kan henføres til hovedfunktionerne i kontoplanen. Formålet hermed er at sikre, at pen-
sionsudbetalingerne kan identificeres på hovedområder, bl.a. med henblik på korrekt 
takstfastsættelse, hvor disse er udgiftsbaserede. 
 

6.52.74 Interne forsikringspuljer 
Denne funktion benyttes, hvis kommunen har etableret en intern forsikringsordning 
vedrørende f.eks. arbejdsskader, ejendomme, løsøre m.v. Forsikringspræmien skal 
fastsættes således, at forsikringen hviler i sig selv på længere sigt. Fastsættelsen af 
forsikringspræmien skal ske på et dokumenteret grundlag, der skal fremgå af bemærk-
ningerne til budgettet og regnskabet. Indtægter og udgifter vedrørende forsikringsord-
ningerne kan registreres ved brug af hovedart 9 Interne indtægter og udgifter eller ved 
anvendelse af +/- posteringer på de eksterne arter. 
 
De administrative omkostninger vedrørende de interne forsikringsordninger skal regi-
streres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger. Udgifter til skadesudbedringer, 
erstatninger m.v. registreres ved brug af de eksterne arter på funktion 6.52.74. 
 
I stedet for at anvende interne arter eller +/- posteringer kan forsikringsordningen hånd-
teres ved, at der forlods i forbindelse med budgetudarbejdelsen foretages en reduktion 
af bevillingerne svarende til værdien af forsikringspræmierne, der placeres på funktion 
6.52.74. Udbetalinger fra den interne forsikringsordning foretages direkte på funktion 
6.52.74 med anvendelse af eksterne arter.  
 
På funktionen er der autoriseret følgende gruppering: 
 

001 Arbejdsskader 
  På grupperingen registreres indtægter og udgifter vedrørende interne for
  sikringer mod arbejdsskader. 
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Hovedkonto 8 Balanceforskydninger 
 
 
Hovedkonto 8 omfatter: 
 

 Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62) 
 Afdrag på lån (debetsiden på funktionerne 8.55.63-8.55.78) 
 Lånoptagelse (kreditsiden på funktionerne 8.55.63-8.55.78) 
 Forskydning i gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (funktion 8.55.79) 
 Forskydning i beholdningen af anlægsaktiver og omsætningsaktiver (8.58.80-

8.68.87) 
 Forskydninger i hensatte forpligtelser (8.72.90) 
 Forskydning i egenkapitalen (funktionerne 8.75.91-8.75.95) 

 
På hovedkonto 8 vises forskydningerne i kommunens balance. Dog er det frivilligt at 
anvende funktionerne 8.52.55 og 8.55.79-8.72.90, idet forskydningen i disse balance-
poster kan ske med modpost direkte på egenkapitalen. Funktionerne 9.22.01-9.75.94 
viser beholdningerne i kommunens balance. 
 
Det bemærkes, at der - som en undtagelse fra hovedreglen vedrørende specifikationer 
til budgettet - for hovedkonto 8 gælder, at mindstekravet til specifikationsgraden er fast-
sat til hovedfunktionsniveau. Dette gælder dog ikke for hovedfunktionen, ”FORSKYD-
NINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN”. For denne hovedfunktion udformes 
specifikationer til budgettet i overensstemmelse med de generelle regler, jf. afsnit 
5.2.6.d. 
 
Som en undtagelse fra det i øvrigt anvendte bruttoposteringsprincip budgetteres og 
bogføres forskydninger på funktionerne 8.22.01 til 8.52.62 som nettoforskydninger for 
hver funktion. 
 
I konsekvens heraf skal der ved registreringen af disse Balanceforskydninger funktions-
vis enten benyttes hovedart 6 eller hovedart 8. På funktion 8.51.52 er det dog autorise-
ret at benytte hovedart 8. Såfremt kommunen ønsker det, kan debet og kredit registre-
res på hver sin konto, f.eks. ved opdeling på grupperinger. 
 
 

FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 

8.22.01 Kontante beholdninger 
På denne funktion registreres forskydninger i kontanter, checks, postanvisninger m.v. - 
ved egentlige centrale kasser, ved lokale kasser samt ved faste forskudskasser og byt-
tepengekasser.  
 
Registrering ved egentlige centrale og lokale kasser sker dagligt og ved forskudskas-
ser, når afregning foretages. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved modtagelse af kontanter m.v. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved udbetaling, respektive indsætning af kontan-
ter m.v. på konto i pengeinstitut. Veksling af checks til kontanter registreres sædvanlig-
vis ikke særskilt. 
 

8.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
Registrering af debetbevægelser sker for egne indsætninger, når disse foretages, dvs. 
samtidig med indsætningen. 
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Samtlige beløb registreres under dranst 5 på hovedart 8. For ydelser, hvor staten yder 
100 pct. refusion, registreres refusionen på art 8.6 Statstilskud, hvorimod udbetalinger 
registreres direkte på hovedart 8 eller på en frivillig art herunder. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til personlige tillæg til pensionen (personlige tillæg, 
helbredstillæg mv.) samt refusion heraf registreres på funktion 5.48.67. 
 
På gruppering 114 konteres udbetalinger af dagpenge til EØS-borgere, jf. forordning 
(EØF) 1408/71.  
 
På gruppering 115 konteres den statslige andel af gebyrer vedrørende grundvandskort-
lægning. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling eller afregning. Registrering af 
kreditbevægelser sker i forbindelse med registrering af statens andel af beboe-
rindskudslån og henstand med frigørelsesafgift samt ved indbetalinger, herunder mod-
tagne refusionsbeløb. 
 

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 

8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende kirkelige skatter og afgifter. 
 
Registreringen foretages under dranst 5 på følgende, autoriserede grupperinger 
 
  001 Forskudsbeløb af kirkeskat 
  002 Afregning af forskelsbeløb 
  006 Fællesfonden 
  011 Afregning af kirkeskat med andre kommuner 
  012 Efterbetaling og bøder 
  013 Landskirkeskat 
  014 Lokale kirkelige kasser 
 
Registrering af debetbevægelser sker, når beløb udbetales til de kirkelige myndigheder 
og ved afregning af skyldigt mellemværende med Skatteministeriet i forbindelse med 
maj afregningen. 
 
Registrering af kreditbevægelser omfatter kirkelige skatter og afgifter, der modtages fra 
Skatteministeriet, tilskud fra præsteembedernes fællesfond samt bøder, efterbetalinger 
m.v. 
 

8.52.54 Andre kommuner og regioner 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld til andre kommuner og regioner. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling. Registrering af kreditbevægelser 
sker i forbindelse med registrering af udgifterne på de forskellige driftskonti m.v. 
 
Der er autoriseret to grupperinger som følge af delingsaftalen:  
 
  001 Kontant kompensation til andre kommuner som følge af delingsaftalen 
  002 Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen 
 

8.52.55 Skyldige feriepenge 
På denne funktion kan registreres forskydninger i skyldige feriepenge. Alternativt kan 
forskydningen registreres direkte på 9.52.55 med modpost på 9.75.99 Balancekonto.  
 

8.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
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Alle debet- og kreditbevægelser i årets løb registreres i danske kroner i over-
ensstemmelse med de ved transaktionerne anvendte valutakurser. 
 
I det omfang omlægninger af udlandslån sker uden kassebevægelser, registreres om-
lægningerne alene som statusop- eller nedskrivninger på funktion 9.55.76 med mod-
post på balancekonto 9.75.99. 
 

8.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 
På denne funktion registreres forskydninger i langfristet gæld vedrørende ældreboliger. 
 
Det bemærkes, at al langfristet gæld vedrørende ældreboliger registreres her uanset 
kreditor. 
 

8.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld vedr. færgeinvesteringer. 
 
Det bemærkes, at gæld vedrørende færgeinvesteringer registreres her uanset kreditor. 

 
8.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver  
På denne funktion kan registreres forskydninger i gæld vedrørende finansielt leasede 
aktiver. Registrering af debetbevægelser sker ved betaling af leasingydelsens afdrags-
del. Alternativt kan forskydningen registreres på 9.55.79 med modpost på 9.75 99 ba-
lancekonto.  
 

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (58) 

Der er for funktionerne 8.58.80-8.58.84 autoriseret følgende grupperinger, der relateres 
til aktivets finansieringskilde:    
 
  001 Takstfinansierede aktiver  
  002 Selvejende institutioners aktiver  
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver  
           

8.58.80 Grunde 
På denne funktion kan registreres til- og afgange ved køb og salg af grunde. Af- og 
nedskrivninger krediteres i så fald funktionen. Evt. opskrivning foretages ved at debitere 
funktionen med modpost på 8.75.94 Reserve for opskrivninger. Alternativt kan forskyd-
ningen registreres direkte på 9.58.80 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.94.  

 
8.58.81 Bygninger  
På denne funktion kan registreres til- og afgange ved køb og salg af bygninger. Af- og 
nedskrivninger krediteres i så fald funktionen. Evt. opskrivning foretages ved at debitere 
funktionen med modpost på 8.75.94 Reserve for opskrivninger. Alternativt kan forskyd-
ningen registreres direkte på 9.58.81 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.95.  
 

8.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmid-
ler  

På denne funktion kan registreres til- og afgange ved køb og salg af tekniske anlæg, 
maskiner, større specialudstyr og transportmidler. Af- og nedskrivninger krediteres i så 
fald funktionen. Evt. opskrivning foretages ved at debitere funktionen med modpost på 
8.75.94 Reserve for opskrivninger. Evt. opskrivning foretages ved at debitere funktionen 
med modpost på 8.75.94 Reserve for opskrivninger. Alternativt kan forskydningen regi-
streres direkte på 9.58.82 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.95.  
 

8.58.83 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr  
På denne funktion kan registreres til- og afgange ved køb og salg af inventar. Af- og 
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nedskrivninger krediteres i så fald på funktionen. Alternativt kan forskydningen registre-
res direkte på 9.58.83 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.95.  
 

8.58.84  Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for 
materielle anlægsaktiver  
På denne funktion kan registreres til- og afgange vedrørende materielle anlægsaktiver 
under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver. Ved tilgange debiteres 
funktionen, mens den krediteres ved afgange. Alternativt kan forskydningen registreres 
direkte på 9.58.84 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.93 og 9.75.95.  
 
 

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (62) 

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

OMSÆTNINGSAKTIVER-VAREBEHOLDNINGER (65) 

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

OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG (68) 

8.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg  
På denne funktion kan registreres til- og afgange vedrørende grunde og bygninger be-
stemt til videresalg. Eventuelle op- eller nedskrivninger henholdsvis debiteres og kredi-
teres funktionen. Alternativt kan forskydningen registreres direkte på 9.65.86 med mod-
post på funktionerne 9.75.91-9.75.94.  
 
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets finan-
sieringskilde:    
 
  001 Takstfinansierede aktiver  
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  002 Selvejende institutioners aktiver  
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver            

 
 
HENSATTE FORPLIGTELSER (72) 

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

EGENKAPITAL (75) 

8.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver  
 
8.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver  
 
8.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver  
Der er tale om tekniske funktioner som afspejler forskydninger på funktionerne 9.75.91-
9.75.93. 
 

8.75.94 Reserve for opskrivninger  
På denne funktion registreres evt. opskrivninger af kommunens materielle anlægsakti-
ver. Ved opskrivning krediteres funktionen. 
 

8.75.95 Modpost for donationer 
På denne funktion registreres forskydninger i egenkapitalen vedrørende donationer af 
aktiver eller modtagelse af tilskud til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i 
kommunens serviceproduktion 
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9.52.55 Skyldige feriepenge (frivillig) 
Feriepenge fra tidligere optjeningsår for ferie, som endnu ikke er afholdt, kan registreres 
på funktionen. 
 

9.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
 

9.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
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9.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
Restgælden på udenlandske lån (funktion 9.55.74) reguleres ultimo hvert regnskabsår 
over balancekonto 9.75.99 efter valutakurserne pr. 31. december, hvorfor kun restgæl-
den ultimo regnskabsåret kan påregnes at være registreret til aktuelle valutakurser. 

 
9.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
Saldoen skal svare til restgælden vedrørende de pågældende lån. 
 

9.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
Saldoen svarer til den aktuelle restgæld, omregnet til danske kroner. Restgælden regu-
leres ultimo hvert regnskabsår over balancekonto 9.75.99 efter valutakurserne pr. 31. 
december, hvorfor kun restgælden ultimo regnskabsåret kan påregnes at være registre-
ret til aktuelle valutakurser. 
 

9.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 
 

9.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 
Saldoen skal svare til restgælden vedrørende de pågældende lån. Reguleringen sker 
ved årets udgang med modpost på 9.75.99. 
 

9.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver 
Forpligtelsen over for leasinggiver indregnes i balancen som en leasingforpligtelse på 
samme måde, som et almindeligt lån skal indregnes som en gældsforpligtelse. 
 
Størrelsen af gældsforpligtelsen svarer på indgåelsestidspunktet til værdien af det ind-
regnede aktiv. Aktiv og leasingforpligtelsen er derfor lige store på indgåelsestidspunk-
tet. Leasingforpligtelsen krediteres funktion 9.55.79 og debiteres funktion 9.75.99. Akti-
vet debiteres funktion 9.58.80-9.68.87 og krediteres funktion 9.75.91-9.75.93. 
 
Leasingydelserne opdeles i finansieringsomkostninger (renter), og afdrag der reducerer 
leasingforpligtelsen.  Ændringen i forpligtelsen kan registreres direkte på 9.55.79 med 
modpost på 9.75.99. 

 
Det er frivilligt at omkostningsføre finansielt leasede aktiver på de relevante funktioner 
med modpost på funktion 8.55.79.  
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Funktionerne er opdelt i 3 grupperinger, der henviser til de takstfinansierede aktiver 
(hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.), de selvejende institutioners aktiver og de 
øvrige skattefinansierede aktiver inden for hovedkonto 0 samt 2-6. 
 
Primo åbningsåret vil værdien på hhv. 9.58.80 og 9.58.81 være et udtryk for den aktuel-
le samlede værdi af kommunens grunde og bygninger, opgjort i overensstemmelse 
med de valgte regnskabsprincipper. Det vil som hovedregel sige oprindelig anskaffel-
sessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Denne værdi vil herefter hvert år 
ved regnskabsafslutningen blive reguleret med afskrivninger samt evt. op- og nedskriv-
ninger. Herefter skal værdien reguleres for tilgange og afgange af aktiver. 
 
Til- og afgange ved køb og salg af grunde og bygninger samt af- og nedskrivninger 
registreres på 9.58.80 og 9.58.81 med modpost på 9.75.91-9.75.93 og/eller 9.75.95 i 
tilfælde af donationer..  
 
Af- og nedskrivninger kan alternativt også omkostningsføres ved at debitere under ho-
vedkonto 0-6 med anvendelse af art 0.1. Modposten er i så fald en kreditering på 
8.58.80 og 8.58.81 med anvendelse af art 0.9.  
 
Evt. opskrivning kan ske direkte på 9.58.80 eller 9.58.81 med modpost på 9.75.94. Al-
ternativt kan opskrivningen foretages ved at debitere 8.58.80 eller 8.58.81 og kreditere 
8.75.94 Reserve for opskrivninger med de tilhørende afledte posteringer på 9.58.80 
eller 9.58.81 og 9.75.94.. 
 
Saldoen for hhv. funktion 9.58.80 og 9.58.81 skal ved regnskabsårets afslutning være 
identisk med den bogførte værdi, der fremgår af kategori ”000 Grunde” og ”001 Bygnin-
ger i anlægskartoteket.  
 

9.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmid-
ler 

 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver 
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Funktionen er opdelt i 3 grupperinger, der henviser til de takstfinansierede aktiver (ho-
vedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.), de selvejende institutioners aktiver og de 
øvrige skattefinansierede aktiver inden for hovedkonto 0 samt 2-6. 
 
Primo åbningsåret vil værdien på 9.58.82 være et udtryk for den aktuelle samlede værdi 
af kommunens tekniske anlæg, maskiner m.v., opgjort i overensstemmelse med de 
valgte regnskabsprincipper. Det vil som hovedregel sige oprindelig anskaffelsessum 
med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Denne værdi vil herefter hvert år ved regn-
skabsafslutningen blive reguleret med afskrivninger samt evt. op- og nedskrivninger. 
Herudover skal værdien reguleres for evt. tilgang eller afgang af aktiver. 
 
Til- og afgange ved køb og salg af tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og 
transportmidler samt af- og nedskrivninger registreres på 9.58.82  med modpost på 
9.75.91-9.75.93 og/eller 9.75.95 i tilfælde af donationer.. . 
 
Af- og nedskrivninger kan alternativt også omkostningsføres ved at debitere under ho-
vedkonto 0-6 med anvendelse af art 0.1. Modposten er i så fald en kreditering på 
8.58.82 med anvendelse af art 0.9.  
 
Evt. opskrivning kan ske direkte på 9.58.82 med modpost på 9.75.94. Alternativt kan 
opskrivningen foretages ved at debitere 8.58.82 og kreditere 8.75.94 Reserve for op-
skrivninger med de tilhørende afledte posteringer på 9.58.82. Saldoen for funktion 
9.58.82 skal ved regnskabsårets afslutning være identisk med den bogførte værdi, der 
fremgår af kategori ”002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transport-
midler” i anlægskartoteket.  
 

9.58.83 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr 
 
  001 Takstfinansierede aktiver 
 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.9 - side  16 

  

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 

 

Funktionen er opdelt i 3 grupperinger, der henviser til de takstfinansierede aktiver (ho-
vedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.), de selvejende institutionersaktiver og de 
øvrige skattefinansierede aktiver inden for hovedkonto 0 samt 2-6. 
 
Primo åbningsåret vil værdien på 9.58.83 være et udtryk for den aktuelle samlede værdi 
af kommunens inventar mv., opgjort i overensstemmelse med de valgte regnskabsprin-
cipper. Det vil som hovedregel sige oprindelig anskaffelsessum med fradrag af akkumu-
lerede afskrivninger. Denne værdi vil herefter hvert år ved regnskabsafslutningen blive 
reguleret med afskrivninger samt evt. op- og nedskrivninger. Herudover skal værdien 
reguleres for evt. tilgang eller afgang af aktiver. 
 
Til- og afgange ved køb og salg af inventar – herunder computere og andet IT-udstyr - 
samt af- og nedskrivninger  registreres på 9.58.83 med modpost på 9.75.91-9.75.93 
og/eller 9.75.95 i tilfælde af donationer.. . 
 
Af- og nedskrivninger kan alternativt også omkostningsføres ved at debitere under ho-
vedkonto 0-6 med anvendelse af art 0.1. Modposten er i så fald en kreditering på 
8.58.83 med anvendelse af art 0.9.  
 
Evt. opskrivning kan ske direkte på 9.58.83 med modpost på 9.75.94. Alternativt kan 
opskrivningen foretages ved at debitere 8.58.83 og kreditere 8.75.94 Reserve for op-
skrivninger med de tilhørende afledte posteringer på 9.58.83. 
 
Saldoen for funktion 9.58.83 skal ved regnskabsårets afslutning være identisk med den 
bogførte værdi, der fremgår af kategori ”003 Inventar – herunder computere og andet 
IT-udstyr” i anlægskartoteket.  
 

 
9.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for 

materielle anlægsaktiver 
 
  001 Takstfinansierede aktiver 
 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver 
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Funktionen er en interimspost, en mellemregningskonto, hvor forudbetalinger og om-
kostninger vedrørende ikke ibrugtagne anskaffelser samt aktiver under udførelse mid-
lertidigt placeres. Afskrivninger påbegyndes ikke, før aktiverne tages i brug, dvs. samti-
dig med, at de betalinger, der er opført under denne funktion, overføres til en af funktio-
nerne 9.58.80 – 9.58.83. 
 
Funktionen er i lighed med for de øvrige materielle anlægsaktiver opdelt i 3 grupperin-
ger, der henviser til henholdsvis de takstfinansierede aktiver (hovedkonto 1 Forsynings-
virksomheder m.v.) og de selvejende institutioners aktiver og de øvrige skattefinansie-
rede aktiver inden for hovedkonto 0 samt 2-6. 
 
Primo åbningsåret vil værdien på 9.58.84 være et udtryk for den aktuelle samlede værdi 
af kommunens materielle aktiver under udførelse. Denne værdi vil herefter hvert år ved 
regnskabsafslutningen blive reguleret med evt. tilgang eller afgang af aktiver under 
udførelse.  
 
Til- og afgange vedrørende materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger 
for materielle anlægsaktiver registreres på 9.58.84 med modpost på 9.75.91-9.75.93 
og/eller 9.75.95 i tilfælde af donationer.. .  
 
Ved afgang af materielle aktiver under udførelse, dvs. når et aktiv er færdigt og skal 
overføres til den endelige kategori, f.eks. ”001 Bygninger”, krediteres 8.58.84 og 
8.58.81 eller 8.58.82 debiteres afhængigt af om aktivet er en bygning eller et teknisk 
anlæg m.v. Tilsvarende krediteres 9.58.84 og 9.58.81 eller 9.58.82 debiteres. 
 
Det skal sikres, at der er overensstemmelse mellem registreringerne i regnskabet og 
anlægskartoteket. 
 
Saldoen for funktion 9.58.84 skal ved regnskabsårets afslutning være identisk med den 
bogførte værdi, der fremgår af kategori ”004 Materielle anlægsaktiver under udførelse 
og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver” i anlægskartoteket.  
 

 

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (62) 

Immaterielle anlægsaktiver defineres som identificerbare ikke-finansielle aktiver uden 
fysisk substans til vedvarende brug. Der vil typisk være tale om omkostning til udvik-
lingsprojekter, f.eks. investering i systemudvikling eller visse softwareudgifter. 

 
9.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsak-

tiver  
 
  001 Takstfinansierede aktiver 
 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver 
 
Funktionen er opdelt i 3 grupperinger, der henviser til de takstfinansierede aktiver (ho-
vedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.), de selvejende institutioners aktiver og de 
øvrige skattefinansierede aktiver inden for hovedkonto 0 samt 2-6. 
 
Primo åbningsåret vil værdien på 9.62.85 være et udtryk for den aktuelle samlede værdi 
af immaterielle anlægsaktiver, opgjort i overensstemmelse med de valgte regnskabs-
principper. Det vil som hovedregel sige oprindelig anskaffelsessum med fradrag af ak-
kumulerede afskrivninger. Denne værdi vil herefter hvert år ved regnskabsafslutningen 
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blive reguleret med afskrivninger samt evt. nedskrivninger. Herudover skal værdien 
reguleres for evt. tilgang eller afgang af aktiver. Der kan ikke foretages opskrivninger på 
disse aktiver. 
 
Til- og afgange af udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver 
registreres på 9.62.85 med modpost på 9.75.91-9.75.93. og/eller 9.75.95 i tilfælde af 
donationer.. 
 
Af- og nedskrivninger kan alternativt også omkostningsføres ved at debitere den rele-
vante funktion/omkostnings-sted under hovedkonto 0-6 med anvendelse af art 0.1. 
Modposten er i så fald en kreditering på 8.62.85 med anvendelse af art 0.9.  
 
Saldoen for funktion 9.62.85 skal ved regnskabsårets afslutning være identisk med den 
bogførte værdi, der fremgår af kategori ”005 Udviklingsprojekter og andre erhvervede 
immaterielle anlægsaktiver” i anlægskartoteket. 
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OMSÆTNINGSAKTIVER 

Omsætningsaktiver defineres som alle andre aktiver end anlægsaktiver. 
 
 

VAREBEHOLDNINGER (65) 

Varebeholdninger omfatter lagre af råvarer og hjælpematerialer, produkter under forar-
bejdning og færdigvarer af enhver art til videresalg. Varebeholdninger omfatter ligele-
des beredskabslagre og omkostningsvarer, der ikke er møntet på videresalg 
 

9.65.86 Varebeholdninger/-lagre  
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen:  
 
  001 Takstfinansierede aktiver 
 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver 

 
Funktionen er opdelt i 3 grupperinger, der henviser til de takstfinansierede aktiver (ho-
vedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.), de selvejende institutioners aktiver og de 
øvrige skattefinansierede aktiver inden for hovedkonto 0 samt 2-6. 
 
Varebeholdningen skal opgøres i forbindelse med åbningsbalancen. Varebeholdninger 
skal indregnes såfremt værdien overstiger 1 mio. kr. Varebeholdninger omfatter i den 
sammenhæng varekategorier, der registreres på samme funktion. Det er frivilligt at 
registrere varelagre under bagatelgrænsen på 100.000 kr. 
 
Varelagre under bagatelgrænsen på 100.000 kr. og 1 mio .kr. skal registreres, hvis der 
sker forskydninger i varelagret, som vurderes at være væsentlige.  
 
Varebeholdninger indregnes i såvel åbningsbalancen opgjort pr. 1. januar 2007 (primo-
beholdning) og regnskab 2007 (ultimobeholdning). 
 

Primo åbningsåret vil værdien på 9.65.86 være et udtryk for den aktuelle samlede værdi 
af kommunens varebeholdninger, opgjort i overensstemmelse med de valgte regn-
skabsprincipper. Denne værdi vil herefter hvert år ved regnskabsafslutningen blive re-
guleret med evt. op- og nedskrivninger, såfremt disse vurderes at være væsentlige. 
Herudover skal værdien reguleres for evt. tilgang eller afgang. Der kan ikke afskrives på 
varebeholdninger. 
 
Væsentlighedskriteriet skal kunne dokumenteres.  
 
Regulering af varebeholdninger skal ske ultimo hvert år. Reguleringerne registreres 
direkte på 9.65.86 med modpost på 9.75.99 Balancekonto. Alternativt kan der foretages 
afledte posteringer på konto 8.65.86. 
 
Det skal sikres, at der er overensstemmelse mellem registreringerne i regnskabet og 
anlægskartoteket. 
 
Saldoen for funktionen skal ved regnskabsårets afslutning være identisk med den bog-
førte værdi, der fremgår af kategori ”009 Varebeholdninger/-lagre” i anlægskartoteket.  
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Alternativt kan oplysningerne vedrørende lagerforskydninger fremgå af et la-
germodul, der er knyttet til kommunens økonomisystem under forudsætning af, 
at lagermodulet indeholde de samme oplysninger som anlægskartoteket.  
 
 

FYSISKE ANLÆG TIL SALG (68) 
 

9.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 
 
  001 Takstfinansierede aktiver 
 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver 

 
Funktionen er opdelt i 3 grupperinger, der henviser til de takstfinansierede aktiver (ho-
vedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.), de selvejende institutioners aktiver og de 
øvrige skattefinansierede aktiver inden for hovedkonto 0 samt 2-6. 
 
Primo åbningsåret vil værdien på 9.68.87 være et udtryk for den aktuelle samlede værdi 
af kommunens grunde og bygninger bestemt til videresalg. Denne værdi vil herefter 
hvert år ved regnskabsafslutningen blive reguleret med evt. op- og nedskrivninger. Her-
udover skal værdien reguleres for evt. tilgang eller afgang. Der afskrives ikke på grunde 
og bygninger bestemt til videresalg. 
 
Saldoen for funktionen skal ved regnskabsårets afslutning være identisk med den bog-
førte værdi, der fremgår af kategori ”07” Grunde og bygninger bestemt til videresalg” i 
anlægskartoteket. 
 
Såfremt kommunen har valgt at foretage mellemregning med jordforsyningsområdet 
kan funktionen anvendes til dette, såfremt der også tages højde for eventuelle op- og 
nedskrivninger. Funktionen anvendes da til opgørelse af det regnskabsmæssige resul-
tat for de enkelte udstykninger. Hvis kommunen ønsker at beregne forrentning af ud-
stykningsområdet, registreres dette på funktionen med modpost på 9.75.93. Modpost 
for skattefinansierede aktiver.  
 
Ved udstykningens afslutning udarbejdes et endeligt udstykningsregnskab med tilhø-
rende bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem forventede og 
faktiske beløb.   
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Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen aktiveres de byggemodningsudgifter 
og -indtægter, der er afholdt over funktionerne 0.22.02 Boligformål og 0.22.03 Erhvervs-
formål til 9.68.87 og 9.75.93. 
 
Ligeledes i forbindelse med regnskabsafslutningen udlignes saldi vedrørende afsluttede 
udstykningsforetagender over 9.68.87 og 9.75.93 på følgende måde: Såfremt udgifter-
ne (incl. evt. forrentning) har oversteget indtægterne, krediteres nettobeløbet 9.68.87 
samtidig med en debitering af det tilsvarende nettobeløb på 9.75.93. Har indtægterne 
oversteget udgifterne er konteringen modsat. 
 
Værdien af arealer, som er erhvervet i tidligere regnskabsår, men som i det forløbne 
regnskabsår er inddraget under et udstykningsforetagende, debiteres 9.68.87 Grunde 
og bygninger bestemt til videresalg og krediteres 9.58.80. Grunde.  
 
Kommunens udgifter til overordnede byggemodningsudgifter, eksempelvis anlæg af en 
privat vej, opføres ligeledes på funktion 9.68.87 med modpost på 9.75.93. Disse speci-
ficeres på særskilte konti, og der kan herfra ske en ompostering til de respektive ud-
stykningsforetagender, efterhånden som der træffes beslutning om udgifternes fordeling 
 
 

HENSATTE FORPLIGTELSER (72) 

9.72.90 Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser er opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfriel-
se forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele. Hensatte forpligtel-
ser er i modsætning til finansielle forpligtelser uvisse med hensyn til størrelse eller for-
faldstid, og de skal vedrøre regnskabsåret eller tidligere regnskabsår. 
 
Hensatte forpligtelser kan indregnes i balancen når: 
 

 kommunen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af 
en tidligere begivenhed, og 

 det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens øko-
nomiske ressourcer, og 

 der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen 
 
Ved sandsynlighed forstås, at der skal være større risiko for et træk på de økonomiske 
ressourcer end for det modsatte. 
 
Som eksempel på kommunale hensatte forpligtelser kan der peges på tjenestemands-
pensioner, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i medfør af den sociale lovgivning, 
boliglovgivning mv. eller vej- og kloaklån.  
 
Øvrige kommunale hensatte forpligtelser kan f.eks. være forpligtelser afledt af en rets-
sag, erstatningskrav, miljøforurening, fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættel-
se mv. Det skal bemærkes, at registrering vedr. miljøforurening primært er vigtige for 
aktiver, der påtænkes afhændet inden for en kortere periode.    
 
Forpligtelser, der knytter sig til et aktiv skal ikke medregnes som en hensættelse, f.eks. 
skal en forurenet grund nedskrives med de omkostninger, der er forbundet med indfriel-
sen af forpligtelsen.  
 
Da hensatte forpligtigelser er uvisse mht. til størrelse eller forfaldstidspunkt, kan de ikke 
opgøres præcist på balancedagen. Hensatte forpligtigelser skal derfor indregnes som 
det bedste skøn over de omkostninger, der på balancedagen er nødvendige for at afvik-
le forpligtigelsen. 
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Det er obligatorisk at indregne hensatte forpligtelser, der enkeltvis overstiger 100.000 
kr. i balancen. 
 
Hensatte forpligtelser adskiller sig fra eventualforpligtelser ved, at sidstnævnte ikke kan 
opgøres med tilstrækkelig pålidelighed, og at det ikke er sandsynligt, at afviklingen vil 
medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer. 
 
Der er under funktionen autoriseret tre grupperinger: 
 
 001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner 

Grupperingen skal vise kommunens gældsforpligtelser i form af pensionstilsagn, 
der ikke er forsikringsmæssigt afdækket.  
 
Pensionsforpligtelsen opgøres med virkning fra regnskab 2007 på baggrund af 
forudsætninger om en pensionsalder på 62 år, Danmarks Statistiks seneste offi-
cielle levealderforudsætninger samt et renteniveau på 2 pct. Dette svarer til de 
gængse forudsætninger, der oftest er anvendt ved aktuarmæssig beregning af 
den ikke-forsikrede pensionsbyrde.  
 
Forpligtelsen opgøres både for pensionerede, fraflyttede og erhvervsaktive tjene-
stemænd. Ligeledes opgøres forpligtelsen for samtlige kommunale og amts-
kommunale områder.  
 
Kommuner, der er genforsikret, skal ikke indregne pensionsforpligtelsen i balan-
cen, såfremt denne er fuldt afdækket. Er der elementer af selvforsikring i forsik-
ringsaftalen, f.eks. i forbindelse med afskedigelse af tjenestemænd eller tidlig 
pensionering skal den ikke-afdækkede forpligtelse opgøres.   
 
Opgørelsen af den ikke-afdækkede pensionsforpligtelse foretages aktuarmæssigt 
og på baggrund af de angivne forudsætninger om en pensionsalder på 62 år og 
en grundlagsrente på 2 pct. Pensionsforpligtelsen skal som minimum genbereg-
nes aktuarmæssigt hvert 5. år. 
 
Ændringer i pensionsforpligtelsen kan ske på følgende måde:  
 
a) Forøgelse ved at erhvervsaktive tjenestemænd optjener pensionsret  
b) Ændring som følge af forventet ændret dødelighed, afgangsalder, afskedigel-
se m.v. blandt erhvervsaktive, fraflyttede og pensionerede tjenestemænd 
c) Nedbringelse via løbende udbetalinger til pensionerede og fraflyttede tjene-
stemænd 
 
Ændringen i pensionsforpligtelsen, som den opgøres efter punkt a), svarer til 
omkostningen ved tjenestemandspensioner, som det er frivilligt at registrere, 
mens pkt. c) svarer til udgiften i det udgiftsbaserede driftsregnskab. 
 
 
Ved den aktuarmæssige opgørelse af pensionsforpligtelsen for tjenestemænd 
op- eller nedskrives den bogførte værdi på nærværende funktion, således at der 
er overensstemmelse mellem den bogførte værdi på funktionen og den aktuar-
mæssigt opgjorte forpligtelse. Op- eller nedskrivningen foretages med modpost 
på balancekontoen.  
 
Løbende pensionsudbetalinger, der nedbringer pensionsforpligtelsen, skal regi-
streres ved brug af art 5.1 på funktion 6.52.72, Udbetaling af tjenestemandspen-
sion.  

 
Det bemærkes, at pensionsforpligtelsen for tjenestemænd i folkeskolen m.v., der 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.9 - side  23 

  

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 

 

er ansat senest 31. marts 1992, henhører under staten, jf.  § 12 i lov om tjene-
stemænd m.v. i folkeskolen. Ligeledes afholder staten i henhold til § 26b i lov om 
gymnasier m.v. pensionsudgifterne vedrørende rektorer og tjenestemandsansat-
te lærere ved regionernes og Frederiksberg Kommunes gymnasieskoler m.v. 
Staten yder tilskud til pensionsudgifterne vedrørende rektorer og tjenestemands-
ansatte lærere ved Københavns Kommunes gymnasieskoler m.v. Den statslige 
andel af pensionsforpligtelsen for tjenestemænd er ikke at henregne til kommu-
nens opgørelse af pensionsforpligtelsen. 

 
002 Bonusbetaling vedr. jobcentre 
Registrering af et tilsagn om bonus sker ved at kreditere grupperingen med mod-
post på 9.75.99 Balancekonto. Nedskrivning af tilsagnsforpligtelsen finder sted 
ved at debitere grupperingen med modpost på 9.75.99 Balancekonto. 

 
003 Arbejdsskader 
På grupperingen registreres arbejdsskadeforpligtelser, der ikke er eksternt forsik-
ringsafdækket. En arbejdsskade registreres i regnskabet, når det er utvivlsomt, at 
fremtidige økonomiske fordele fragår kommunen. En arbejdsskade registreres 
senest i det øjeblik Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse om erstatning. 
Arbejdsskader, som med overvejende sandsynlighed vil blive anerkendt af Ar-
bejdsskadestyrelsen, kan registreres, inden der er faldet afgørelse i sagen. Ar-
bejdsskadeforpligtelser skal som minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. 
år. 
 

 

EGENKAPITAL (75) 

Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og forpligtelser. Egenkapi-
talen er på denne måde et udtryk for kommunens formue. Egenkapitalen skal specifice-
res på funktionerne 9.75.91, 9.75.92, 9.75.93 og 9.75.94 samt 9.75.99.   
 

9.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver 
Der er tale om en teknisk konto, som sikrer, at kommunens finansielle egenkapital ikke 
øges ved at optage de takstfinansierede aktiver på balancen. 
 

9.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver 
Der er tale om en teknisk konto, som sikrer, at kommunens finansielle egenkapital ikke 
øges ved at optage de selvejende institutioners aktiver på balancen. 
 

9.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver 
Der er tale om en teknisk konto, som sikrer, at kommunens finansielle egenkapital ikke 
påvirkes af optagelsen af de skattefinansierede aktiver på balancen. 
 

9.75.94 Reserve for opskrivninger  
Funktionen er en slags ikke finansiel egenkapital. Formålet med funktionen er at kunne 
opgøre, hvor stor en del af værdien af de ikke-finansielle aktivers værdi, der kan tilskri-
ves ikke realiserede opskrivninger. 
 
Opskrivningerne skal i øvrigt fremgå af en særskilt anlægsoversigt til kommunens regn-
skab. 
 
Opskrivninger skal registreres på en af følgende grupperinger: 
 
  001 Takstfinansierede aktiver 
 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
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  003 Skattefinansierede aktiver 
 

9.75.95. Modpost for donationer 
Ved private donationer af aktiver eller modtagelse af tilskud på 100.000 kr. eller derover 
til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, 
skal aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det 
ikke var modtaget som en donation (dagsværdi). Samtidig optages en tilsvarende pas-
sivpost på denne funktion.  
 
Herefter skal der løbende foretages afskrivninger på aktivets bogførte værdi med mod-
post på denne funktion, som nedbringes i takt med afskrivningerne.  
 
Ved donation af ejendom med tilhørende grund behandles bygningsdelen som beskre-
vet i ovenstående, der skal imidlertid ikke afskrives på grunden, hvorfor dagsværdien af 
denne optages som passivpost på den relevante funktion 9.75.91-9.75.93. 

 
9.75.99 Balancekonto 
Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen optages nettoforskellen mellem sær-
skilte aktiv- og passivposter - herunder udlægskontiene - på balance-kontoen. 
Det skal i forbindelse med regnskabsafslutningen sikres, at årets ændring på balance-
kontoen - med modsat fortegn - svarer til summen af øvrige ændringer på hovedkonto 
9. 
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Det bør af budgetbemærkningerne til de pågældende poster fremgå, at der er tale om 
en kalkulatorisk udgift eller indtægt. Det vil endvidere være i overensstemmelse med 
god administrativ praksis, at kommunalbestyrelsen forelægges en tillægsbevillingsan-
søgning, såfremt et i budgettet opført beløb vedrørende en kalkulatorisk post ikke vil 
kunne overholdes. 
 
Kommunalbestyrelsen har efter styrelseslovens § 40 mulighed for at bemyndige øko-
nomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller an-
lægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. 
 
Bemyndigelsen vil alene kunne omfatte omdisponeringer mellem meddelte drifts- og 
anlægsbevillinger, det vil sige hovedkonto 0-6. Det er endvidere forudsat, at økonomi-
udvalgets beslutning om omdisponering af midlerne træffes efter forudgående forhand-
ling med de berørte udvalg. 
 
I øvrigt må det i kommunalbestyrelsens bemyndigelse til økonomiudvalget klart være 
angivet, hvad bemyndigelsen omfatter, herunder hvorvidt bemyndigelsen er begrænset, 
f.eks. til bestemte beløbsstørrelser, udvalgsområder eller bevillingsområder, eller såle-
des, at overførsel af beløb fra ét udvalgs bevilling til et andet udvalgs bevilling kræver 
samtykke fra begge udvalg. 
 

Budgetposter uden bevillingsmæssig funktion 
Budgettet omfatter en række poster, hvortil der ikke er knyttet en bevillingsmæssig funk-
tion, og hvor der altså ikke skal ske en bevillingsmæssig stillingtagen fra kommunalbe-
styrelsens side. 
 
Det drejer sig om en række kapitalposter samt rådighedsbeløb vedrørende anlægsar-
bejder. Disse poster indgår i budgettet med henblik på opfyldelsen af den finansielle 
funktion, dvs. for at budgettet kan danne grundlag for kommunalbestyrelsens vurdering 
og stillingtagen til, hvorledes den samlede kommunale aktivitet skal finansieres. 
 
Der er tale om følgende kapitalposter: 

 Kurstab og kursgevinster - funktionerne 7.58.77-7.58.78 
 Forskydninger i likvide aktiver og kortfristede tilgodehavender - funktionerne 

8.22.01-8.28.19 
 Forskydninger i aktiver og passiver vedrørende andre - funktionerne 

8.38.36-8.48.49 
 Forskydninger i kortfristet gæld - funktioner 8.50.50-8.52.62 

 
Herudover drejer det sig om følgende frivillige funktioner, der alene anvendes i det om-
kostningsbaserede regnskab, og som derfor heller ikke har en finansiel funktion: 
 

 Forskydning i gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (funktion 8.55.79) 
 Forskydning i beholdningen af materielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver 

(funktionerne 8.58.80-8.68.87) 
 Forskydning i hensatte pensionsforpligtelser (funktion 8.72.90) 
 Forskydning i egenkapital (funktionerne 8.75.91-8.75.94) 

 
Beløb vedrørende de finansielle poster og de frivillige omkostningsbaserede poster skal 
således ikke optages i bevillingsoversigten til budgettet. 
 
De i budgettet opførte rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder angiver den øvre 
grænse for størrelsen af de udgifter, der inden for budgetåret må afholdes af de pågæl-
dende anlægsbevillinger. 
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7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen  
 

7.1.1 Indledning 
Det kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i 
forbindelse med aflæggelse og revision af årsregnskabet. Med hjemmel i lovens §§ 45, 
46 og 57 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet endvidere i bekendtgørelse om kom-
munernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat en række proceduremæs-
sige krav, herunder om tidsfrister for årsregnskabets afgivelse til revision m.v. Endelig 
er der fastsat visse yderligere bestemmelser om indsendelse af regnskabsmateriale 
m.v. 
 
I dette afsnit er givet en kort beskrivelse af de proceduremæssige regler i forbindelse 
med regnskabsaflæggelsen. De formmæssige krav til indsendelse af regnskabsmate-
riale til de centrale myndigheder og udarbejdelsen af årsregnskabet er behandlet i afsnit 
7.2. Endvidere er de særlige regler omkring udarbejdelse af kvartalsvise likviditetsover-
sigter omtalt i afsnit 7.3, mens revisionen af årsregnskabet er omtalt i afsnit 7.4. I afsnit 
7.5 er vist en samlet skematisk oversigt over tidsfristerne ved regnskabsaflæggelsen.  
 

7.1.2 Proceduren ved regnskabsaflæggelsen 
Årsregnskabet skal posteringsmæssigt være afsluttet den 1. april i det efterfølgende år. 
Efter dette tidspunkt kan der ikke foretages yderligere omposteringer. 
 
Styrelseslovens § 45 fastsætter herefter, at årsregnskabet med tilhørende bemærknin-
ger m.v. aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen. 
 
Der er ikke fastsat en bestemt tidsfrist for denne regnskabsaflæggelse. 
 
Det fremgår imidlertid af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæ-
sen, revision m.v., at aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af kommu-
nalbestyrelsen til revision inden den 1. juni i året efter regnskabsåret. 
 
Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til kommunalbestyrel-
sen inden den 15. august. 
 
Revisionens beretning skal herefter forelægges for økonomiudvalget og - for revisions-
mæssige bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under 
økonomiudvalget - for den pågældende kommunale myndighed. 
 
Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra økonomiudvalget og de 
øvrige kommunale myndigheder behandles af kommunalbestyrelsen på et møde. På 
mødet træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og 
regnskabets godkendelse.   
 
Kommunalbestyrelsens behandling skal finde sted, så kommunens regnskab sammen 
med revisionens beretning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbin-
delse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen 
af september måned. 
 
Endelig fremgår det af styrelseslovens § 45, at det endeligt godkendte regnskab skal 
være tilgængeligt for kommunens beboere. Der er imidlertid ingen særlige formkrav el-
ler regler i øvrigt for, hvorledes den enkelte kommune skal løse den informationsmæs-
sige opgave overfor sine beboere med hensyn til regnskabet. 
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7.2 Formkrav til årsregnskabet 
 

7.2.1 Generelle krav til årsregnskabets form og indhold 

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

7.2.2 Årsregnskabet 

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

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

 
Kommunens samlede årsregnskab indeholder følgende oversigter og redegørelser, der 
skal forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer: 
 

Afsnit Oversigt/redegørelse 
 Udgiftsregnskab 
7.2.2.1.a Regnskabsopgørelse 
7.2.2.1.b Finansieringsoversigt 
7.2.2.1.c Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger 
7.2.2.1.d Regnskabsoversigt 
7.2.2.1.e Bemærkninger til regnskabet  
7.2.2.1.f Anlægsregnskaber 
  
  
7.2.2.1.g Anvendt regnskabspraksis 
7.2.2.1.h Balance 
  
7.2.2.1.i Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser 
  
 Øvrige oversigter og redegørelser 
7.2.2.1.j Personaleoversigt 
7.2.2.1.k Udførelse af opgaver for andre myndigheder 
7.2.2.1.l Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af per-

sonlig og praktisk bistand 
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Balancen og anlægsoversigten skal udarbejdes efter bestemte formkrav. For de øvrige 
oversigter og redegørelser er der ikke fastsat formkrav. I kapitel 9.4 er der en vejledning 
om, hvordan årsregnskabet kan opstilles. 
 

Årsregnskabet indsendes elektronisk til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 
1. juni på e-mail:budregn@im.dk. 

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

 

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

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

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

 
Ud over det anførte er der ikke fastsat bestemte formkrav til den enkelte kommunes op-
stilling af finansieringsoversigten.  
 
c. Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger 
Som en del af årsregnskabet skal udarbejdes en oversigt over de driftsbevillinger, som 
er genbevilget i det følgende år. 
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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 9.22.01-9.22.05 og 9.22.07-9.22.11) 

 

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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i. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser 
Det er fastsat i den kommunale styrelseslov, at: 
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, 
indeholde en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser. 

 
I budget- og regnskabssystemet er oversigten benævnt som fortegnelsen overgarantier, 
eventualrettigheder og -forpligtelser. 
 
Af fortegnelsen over garantier skal som minimum fremgå garantiens størrelse ultimo 
regnskabsåret, hvem der er långiver samt for hvem, der er afgivet garanti. 
 
Ved garanti til boligbyggeri kan der angives samlede tal for restgarantisummen. 
 
Ved garanti til enkeltpersoner i medfør af den sociale lovgivning, boliglovgivning mv. el-
ler vejlån, kloaklån mv. må det ikke være muligt gennem garantifortegnelsen at identifi-
cere de personer, der er stillet garanti for. Derfor angives alene den samlede restgaran-
tisum ultimo regnskabsåret for de enkelte typer af lån. 
 
Garantier kan, såfremt de økonomiske konsekvenser af disse kan opgøres med til-
strækkelig pålidelighed, og at det er sandsynligt, at afviklingen vil medføre et træk på 
kommunens økonomiske ressourcer, indregnes i balancen på funktion 9.72.90 Hensat-
te forpligtelser.  
 
Ved eventualrettigheder forstås ydelser, som i realiteten må betragtes som drift- eller 
anlægstilskud, men hvor kommunen har sikkerhed i form af pantebreve eller lignende, 
og/eller hvor kommunen har ret til at få tilskuddet tilbagebetalt, hvis det formål, tilskud-
det er ydet til, opgives inden for en given tid. 
 
Fortegnelsen bør også omfatte andre forpligtelser og rettigheder, som eventuelt kan bli-
ve aktuelle, f.eks. i forbindelse med tilbagekøb eller tilbagefald af fast ejendom. 
 
Det gælder også eventualforpligtelser, der adskiller sig fra hensatte forpligtelser ved, at 
de ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed, og at det ikke er sandsynligt, at af-
viklingen vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer.  
 
Endelig bør væsentlige finansielle forpligtelser i forbindelse med lejeaftaler eller operati-
onel leasing fremgå af fortegnelsen. 
 
Beløb i fortegnelsen over garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser anføres i hele 
kr. 
 
Ud over de nævnte regler for indholdet af fortegnelsen er der ikke fastsat særlige form-
krav for denne. 
 
Øvrige oversigter og redegørelser 
 
j. Personaleoversigt 
Der skal udarbejdes en personaleoversigt til regnskabet med henblik på uddeling til 
kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Der er ikke fastsat særlige regler for udformningen af denne personaleoversigt. Det er 
dog generelt et krav, at personaleoversigten skal kunne danne grundlag for en vurde-
ring af personaleforbruget. 
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Årsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, 
indeholde en personaleoversigt. 

 
k. Udførelse af opgaver for andre myndigheder 
Kommuner har på visse betingelser mulighed for at udføre kommunale opgaver for an-
dre offentlige myndigheder, jf. Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre of-
fentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber Der er i be-
kendtgørelse om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre of-
fentlige myndigheder fastsat nærmere regler om kalkulationen af de samlede omkost-
ninger, som kommunen skal foretage forinden den afgiver tilbud på eller indgår aftale 
om udførelse af en opgave for en anden offentlig myndighed. Det er endvidere i be-
kendtgørelsen fastsat, at: 
 

Kommuner, der udfører opgaver for andre offentlige myndigheder, skal for hver enkelt 
opgave foretage en løbende registrering af de med opgaven forbundne indtægter og 
omkostninger. 
 
I kommunens årsregnskab optages i det år, hvor en opgave afsluttes, en regnskabs-
mæssig redegørelse for opgaven, herunder for eventuelle afvigelser i forhold til om-
kostningskalkulationen. 

 
Baggrunden for disse bestemmelser er hensynet til at sikre en tilstrækkelig åbenhed om 
den kommunale opgavevaretagelse, herunder at sikre en efterfølgende kontrol med, at 
opgavevaretagelsen ikke har medført en konkurrenceforvridning i forhold til den private 
sektor. 
 
Omkostningskalkulationen, som kommunen skal foretage forud for afgivelsen af et til-
bud på en opgave, er en beregning af de forventede omkostninger ved udførelsen af 
opgaven - en forkalkulation. Reglerne herom fremgår af bekendtgørelsens § 4 og af vej-
ledningen om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige 
myndigheder. Herudover skal kommunen foretage en løbende registrering af de med 
opgaven forbundne indtægter og omkostninger. Med udgangspunkt i denne registrering 
udarbejdes efter kontraktperiodens udløb et regnskab over de faktiske indtægter og 
omkostninger ved udførelsen af opgaven. Dette regnskab danner baggrund for den 
regnskabsmæssige redegørelse for opgaven, som optages i den udførende kommunes 
årsregnskab i det år, hvor opgaven afsluttes. 
 
I den regnskabsmæssige redegørelse sammenholdes de forventede omkostninger, 
som kommunen har beregnet i forkalkulationen, med de faktiske omkostninger ved ud-
førelsen af opgaven. Der redegøres for afvigelser mellem forkalkulationen og de fakti-
ske omkostninger ifølge regnskabet. 
 
Det bemærkes, at omkostningskalkulationen og den regnskabsmæssige redegørelse 
skal omfatte alle de direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med udførelsen 
af opgaven. Det indebærer, at den regnskabsmæssige redegørelse også skal omfatte 
omkostninger, som ikke fremgår af kommunens årsregnskab, såsom forrentning af 
drifts- og anlægskapital og afskrivning af anlægskapital. Endvidere skal medtages om-
kostninger, som ikke er knyttet direkte til den udførende enhed, men er fælles for udfø-
relsen af flere opgaver, som f.eks. andel af fællesomkostninger til administration. Der 
henvises til Indenrigsministeriets vejledning om kommuners og amtskommuners udfø-
relse af opgaver for andre offentlige myndigheder for en nærmere gennemgang af de 
forskellige omkostningselementer, som skal medtages, herunder for hvorledes disse 
kan opgøres. Endvidere henvises til vejledning om omkostningskalkulation i kapitel 9. 
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Den regnskabsmæssige redegørelse bør ligeledes indeholde oplysninger om opgavens 
karakter, hvem den er udført for og andre forhold af generel interesse. 
 
Der skal laves en redegørelse for hver enkelt opgave. Redegørelsen skal også omfatte 
eventuelle supplerende opgaver, som ikke var omfattet af den oprindelige opgave. 
 
Ud over de nævnte regler om indholdet af den regnskabsmæssige redegørelse er der 
ikke fastsat særlige formkrav til denne. 
 
l. Regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationerne ved 

kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand 
Fra 1. januar 2003 er der med en ændring af lov om social service indført frit valg af 
leverandør af personlig og praktisk hjælp for hjemmehjælpsmodtagere, ved at give 
private leverandører adgang til at tilbyde deres ydelser i hjemmeplejen. Der skal i den 
forbindelse henvises til Socialministeriets bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit 
valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. (Bekendtgørelse nr. 1614 af 12. 
december 2006) og Socialministeriets vejledning om personlig og praktisk hjælp, 
træning, forebyggelse m.v. (vejledning nr. 2 til serviceloven af 5. december 2006). 
 
Det fremgår af bekendtgørelsens § 14, stk. 1 og 2, at kommunalbestyrelsen fastsætter 
priskrav ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den 
kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp. Kalkulationen skal 
omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af 
personlig og praktisk hjælp. 
 
Af bekendtgørelsens § 15, stk. 1-3, fremgår det, at prisfastsættelsen kan fraviges  
 
- når fravigelsen er begrundet i forventede effektiviseringer i den kommunale 
leverandørvirksomhed eller ændringer i kommunens kvalitetsstandard. Der skal der 
tages bevillingsmæssig stilling i forhold til det kommunale budget, hvis de forventede 
effektiviseringer i den kommunale leverandørvirksomhed eller ændringer i 
kvalitetsstandarden indgår ved fastsættelsen af priskravet; 
 
- i tilfælde hvor der ikke er en kommunal leverandørvirksomhed for de relevante 
ydelseskategorier, fastsætter kommunalbestyrelsen priskravene som de 
gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den eller de private leverandørers 
levering af ydelserne; 
 
- hvis kommunalbestyrelsen vælger at gennemføre et udbud inden for 
godkendelsesmodellens rammer. 
 
Af bekendtgørelsens § 14, stk. 3, fremgår det, at der i forbindelse med 
kommunalbestyrelsens aflæggelse af årsregnskab skal ske opfølgning og kontrol af, om 
priskravet har været fastsat korrekt, herunder om de forventede effektiviseringer eller 
ændringer i kvalitetsstandarden er gennemført. 
 
Af bekendtgørelsens § 14, stk. 4, fremgår det endvidere, at kommunalbestyrelsen skal 
justere priskravet for personlig og praktisk hjælp fremadrettet senest to måneder efter, 
at kommunalbestyrelsen bliver bekendt med, at der er misforhold mellem priskravet og 
de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. 
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Det fremgår endvidere af bekendtgørelsens § 19, at kommunalbestyrelsen skal 
efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de 
fastsatte priskrav er lavere end leverandørvirksomhedens gennemsnitlige, langsigtede 
omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp. Efterbetalingen skal ske 
senest to måneder efter, at kommunalbestyrelsen er blevet opmærksom på, at 
priskravet er fastsat for lavt, og skal omfatte hele perioden, hvor priskravet har været 
fastsat for lavt. 
 
Det følger derudover af bekendtgørelsens § 20, at kommunalbestyrelsen foretager 
løbende registrering af indtægter og omkostninger ved den kommunale 
leverandørvirksomhed. Kommunalbestyrelsen forestår en regnskabsmæssig 
redegørelse for de kommunale omkostninger ved den kommunale 
leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp, herunder eventuelle afvigelser i 
forhold til omkostningskalkulationen i henhold til bekendtgørelsens §§ 14 og 15. 
 

I kommunens årsregnskab optages hvert år en oversigt, der angiver hvorledes 
kommunen senest har beregnet priskravene ved leverandørvirksomheden af personlig 
og praktisk hjælp, jf. §§ 14 og 15 i bekendtgørelsen. 
 
I kommunens årsregnskab optages endvidere en redegørelse for de faktiske 
omkostninger ved leverandørvirksomheden, herunder eventuelle afvigelser i forhold til 
omkostningskalkulationen, jf. § 20 i bekendtgørelsen. 

 
Der er ikke opstillet nærmere formkrav for oversigten og redegørelsen. Det er således 
de i forvejen udarbejdede omkostningskalkulationer og redegørelser i henhold til 
bekendtgørelsen, der optages i regnskabet. 
 

7.2.2.2 Indsendelse af oplysninger til de centrale myndigheder i tilknytning til 

årsregnskabet 
 
Årsregnskabet skal indsendes elektronisk til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 
den 1. juni, jf. afsnit 7.2.2.1. Herudover skal der særskilt i tilknytning til årsregnskabet 
med formkrav indsendes visse oversigter og oplysninger til de centrale myndigheder til 
brug for opgørelser over den samlede kommunale aktivitet samt statistikformål i øvrigt. 
 

Afsnit Oversigt/redegørelse 

7.2.2.2.a 
7.2.2.2.b 

Specifikationer til regnskabet 
Særlige regnskabsoplysninger 

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

 
Omkostningssted (hvor dette er autoriseret i regnskabet) 
 Gruppering (både drift og anlæg) 
 Art 

 
Specifikationerne til regnskabet skal indrapporteres senest den 1. april til Danmarks 
Statistik. 

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

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsender forud for den posteringsmæssige regn-
skabsafslutning pr. 1. april det nødvendige skemamateriale til udarbejdelse og indsen-
delse af de særlige regnskabsoplysninger. Skemaet indsendes medio april til Inden-
rigs- og Sundhedsministeriet. 

 
Skemaet for særlige regnskabsoplysninger indeholder regnskabsoplysninger af varie-
rende karakter, f.eks. særlige personaleoplysninger og oplysninger om deponerede be-
løb. 
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8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE 

IMMATERIELLE AKTIVER 
 
Indhold     Side 
 
8.1 Generelle regler for registrering af aktiver 8.1 - 1 
 8.1.1 Definitioner og begreber 8.1 - 1 
 8.1.2 Generelle regler for indregning og måling af materielle aktiver 8.1 - 3 
8.2 Anlægskartotek 8.2 - 1 
 8.2.1 Anlægskartotekets grundstruktur 8.2 - 1 
 8.2.2 Anlægskartotekets cifferstreng 8.2  - 5 
 8.2.3 Oplysninger til anlægskartoteket 8.2  - 6 
8.3  Regler for de forskellige kategorier af aktiver 8.3 -  1 
 8.3.1 Materielle anlægsaktiver 8.3  - 1 
 8.3.2 Immaterielle anlægsaktiver 8.3  - 7 
 8.3.3 Omsætningsaktiver 8.3 - 13 
8.4 Vigtige definitioner 8.5  - 1 
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8.1 Generelle regler for registrering af aktiver 
 
Kommunerne skal indregne og måle materielle og immaterielle aktiver samt grun-
de/bygninger til videresalg og varebeholdninger i balancen. Reglerne herfor fremgår af 
dette kapitel.  
 

8.1.1 Definitioner og begreber 

I dette kapitel benyttes en række begreber, som er hentet fra årsregnskabsloven. 
Begreberne kan i vid udstrækning overføres til den kommunale sektor, og det er derfor 
hensigtsmæssigt så vidt muligt at anvende samme terminologi, som benyttes i den 
private sektor samt i internationale regnskabsstandarder. Det skal understreges, at 
årsregnskabsloven i sin helhed ikke finder anvendelse på registreringen af aktiver i 
kommuner, men i visse tilfælde er det valgt i en vis udstrækning at tage udgangspunkt i 
årsregnskabslovens principper. Det gælder bl.a. definitionen af aktiver.  
 
Nedenfor defineres en række forskellige begreber. 
 
Et aktiv defineres i regnskabslitteraturen meget bredt som en anskaffelse, der  
 

 for det første er forbundet med fremtidige økonomiske fordele eller servicepo-
tentiale, og  

 for det andet er et resultat af en allerede indtruffet begivenhed eller transakti-
on og



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     8.1 - side  4 

  

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 

 

den forventede leve- eller brugstid. Udgifterne til anskaffelsen belaster således ikke 
alene regnskabet i anskaffelsesåret, men fordeles over brugstiden svarende til 
forbruget af anskaffelsen. Køber kommunen en bil til 200.000 kr. som forventes, at 
kunne anvendes i 5 år fordeles købsprisen med 40.000 kr. over de 5 år.  
 
Det er endvidere en betingelse, at værdien af aktivet kan opgøres pålideligt. Denne 
bestemmelse findes tilsvarende i årsregnskabsloven og er med til at sikre, at der ikke 
medtages aktiver, som hviler på et spinkelt og usikkert grundlag. Det vil typisk være 
internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver som personalemæssige 
vidensressourcer, som sorteres fra på grund af denne bestemmelse (jf. afsnit 3.2).  
 
Sidste betingelse for indregning af aktiver er, at aktivet har en værdi, der svarer til eller 
overstiger den beløbsmæssige bagatelgrænse. Aktiver på en værdi over 100.000 kr. 
skal optages i anlægskartoteket og i statusbalancen. Det er frivilligt at medtage aktiver 
til en værdi på mellem 50.000-100.000 kr., for aktivkategorien varebeholdninger/-lagre 
fastsættes dog ingen nedre værdi, mens andre aktiver til under 50.000 kr. ikke må 
optages i anlægskartoteket og statusbalancen.  
 
Ikke-operative aktiver (f.eks. arealer anskaffet til rekreative, naturbeskyttelses- eller 
genopretningsformål) og infrastrukturelle aktiver skal ikke optages i anlægskartoteket.  
 
Materielle aktiver, hvis værdi for kommunen primært er af kulturel eller historisk 
karakter, og som derfor kan kategoriseres som kulturel arv, skal fremgå af 
anlægskartoteket, hvis aktiverne opfylder ovennævnte tre kriterier. Der kan f.eks. være 
tale om forskellige kunstgenstande eller bygninger og monumenter af historisk 
betydning. I visse tilfælde kan det dog være vanskeligt at fastsætte en pålidelig værdi 
for aktiver af denne karakter, og de vil derfor ikke skulle indregnes, idet de ikke opfylder 
2. kriterium jf. ovenfor. 
 
 Måling – Hvordan værdiansættes aktiverne? 
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8.2  Anlægskartoteket 
 
Den detaljerede registrering af kommunens materielle aktiver sker i et særskilt anlægs-
kartotek. Anlægskartoteket indeholder forskellige oplysninger om det enkelte aktiv – 
bl.a. om typen af aktivet, hvilket område (funktion) aktivet anvendes til, aktivets værdi, 
akkumulerede afskrivninger mv.  
 
Overordnede oplysninger vedrørende aktivernes værdi, årets afskrivninger mv. 
overføres fra anlægskartoteket til en samlet statusbalance, der indeholder såvel 
oplysninger om de finansielle aktivers værdi som oplysninger om de materielle aktivers 
værdi fra anlægskartoteket. Oplysningerne overføres fra anlægskartoteket til 
statusbalancen med udgangspunkt i kategoriseringen af aktiver, som er beskrevet i 
afsnit 2.1 nedenfor. Statusbalancen vil således indeholde oplysninger om værdien af 
kommunens grunde og bygninger, tekniske anlæg, maskiner og større specialudstyr, 
inventar, transportmidler mv. Ligeledes overføres fra hovedkonto 9 oplysninger om 
kommunens finansielle aktiver og passiver til den samlede statusbalance.  
 
Anlægskartoteket er som udgangspunkt et internt arbejdsredskab i den enkelte 
kommune, og der stilles alene formkrav til en overordnet kategorisering af aktiverne i 
anlægskartoteket (jf. nedenstående kategorisering). Derudover stilles en række 
indholdsmæssige krav i form af autoriserede regler for indregning og måling af 
materielle aktiver samt krav til, hvilke oplysninger der som minimum skal kunne 
genereres på baggrund af anlægskartoteket (jf. afsnit 8.2.1 - 8.2.3).  
 
Det skal bemærkes, at de standardiserede levetider som findes i anlægskartoteket kan 
fraviges, såfremt kontraktlige eller juridiske forhold tilsiger en anden levetidsperiode 
 

8.2.1 Anlægskartotekets grundstruktur 

Kategoriseringen af kommunens materielle aktiver i anlægskartoteket skal som 
minimum følge nedenstående kategorisering. Det er frivilligt at foretage en yderligere 
opdeling i forskellige typer af aktiver, f.eks. kan 001 opdeles i administrationsbygninger, 
bygninger til serviceformål, infrastruktur og offentlige anlæg.  
 
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER: 
 
000 Grunde 
 
001 Bygninger 
 
002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 
 
003 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr 
 
004 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle 

anlægsaktiver 
 
 
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER  
 
005 Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver 
 
OMSÆTNINGSAKTIVER 
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006 Varebeholdninger/-lagre 
 
007 Grunde og bygninger bestemt til videresalg  
 
Definitionen af de enkelte kategorier er beskrevet nedenfor. Der kan i nogle tilfælde 
opstå tvivl om den konkrete kategorisering af et aktiv. I disse tilfælde skal aktivets 
hovedformål lægges til grund for kategoriseringen. Det kan f.eks. være tilfældet med en 
pumpestation eller en transformatorstation. Her vil de tekniske installationer/anlæg 
oftest være det centrale element, idet bygningen kan betragtes som en ’ydre skal’, der 
samtidig udgør et væsentligt mindre beløb sammenlignet med det tekniske anlæg. Hele 
anlægget skal derfor registreres som 002 Tekniske anlæg, maskiner, større 
specialudstyr og transportmidler.  
 
000 Grunde  
Til denne kategorien hører grunde, som ikke besiddes med salg for øje. Dette gælder 
såvel bebyggede grunde som ubebyggede arealer. 
 
Grunde bestemt til videresalg optages under kategori 007 grunde og bygninger til 
videresalg. 
 
Grunde antages ikke at have en begrænset brugstid, og der skal derfor normalt ikke 
foretages afskrivninger herpå. Kan grundens værdi ikke opretholdes f.eks. som følge af 
forurening, og antages der at være tale om en permanent værdiforringelse, nedskrives 
grundens værdi dog (jf. i øvrigt afsnit 3.1 om nedskrivninger).  
 
001 Bygninger   
Til denne kategori hører forskellige bygninger. Kategorien omfatter både bygninger, 
som anvendes til:  
 

 forskellige serviceydelser (folkeskoler, daginstitutioner samt tilhørende legeplad-
ser, plejehjem/-boliger, gymnasier, hospitaler, brandstationer, biblioteker, idræts-
anlæg, svømmehaller mv.)  

 administrative formål (rådhuse, administrationsbygninger mv.)  
 boligformål ungdomsboliger, kommunalt almennyttigt boligbyggeri mv.  
 diverse formål (kommunale kiosker eller pavillioner, parkeringskældre mv).  

 
Bygninger bestemt til videresalg er ikke omfattet af denne kategori, men optages under 
kategori 007 grunde og bygninger til videresalg. Tilsvarende gælder for et tidligere 
anlægsaktiv (f.eks. en daginstitution), der sættes til salg.  
 
Til en bygning henregnes udgifter og installationer, som er nødvendige for bygningens 
funktion. Det gælder særlige installationer samt grundforbedringer f.eks. kloakering 
samt have- og parkeringsanlæg. 
 
Det bemærkes, at leasede bygninger ligeledes registreres under denne kategori.  
 
Bygninger anses normalt for at have en begrænset levetid, og disse anlægsaktiver skal 
derfor afskrives systematisk over brugstiden. Alt andet lige anses bygninger, der 
benyttes til produktion eller til et konkret serviceformål f.eks. daginstitutioner, skoler mv. 
for at have kortere levetid end beboelsesejendomme samt administrationsbygninger.  
 
I tilknytning til aftalerne om den kommunale økonomi for 2007 er det aftalt, at autorisere 
følgende levetider indenfor kategorien grunde og bygninger: 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     8.2 - side  3 

  

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 

 

Bygningens 
anvendelse  

Eksempler Levetid 

Administrative 
formål  

Rådhuse, 
administrationsbygninger mv. 

45-50 år 

Forskellige 
serviceydelser  

Folkeskoler, sociale 
institutioner, daginstitutioner 
samt tilhørende legepladser, 
plejehjem/-boliger, brand- 
stationer, biblioteker, 
idrætsanlæg, svømmehaller mv. 

25-30 år 

Diverse formål  Kommunale kiosker eller 
pavillioner, parkeringskældre 
mv. 

15 år 

 
 
Der er endvidere fastlagt følgende værdiansættelsesprincipper  samt levetider vedr. 
indretning i lejede lokaler samt installationer i bygninger:  
 

 Værdiansættelsesprincip Levetid 

Indretning af 
lejede lokaler 

Kostpris 10 år eller over 
lejekontaktens varighed 

 
Indretning af lejede lokaler omfatter lokalefaciliteter, hvor enheden selv har foretaget 
særligt indretning af de lejede lokaler og afholdt udgiften hertil. Lokaleindretning afholdt 
af udlejer indregnes ikke på enhedens balance. Indretning af lejede lokaler omfatter 
udgifter, som relaterer sig til nagelfast indretning der tilgodeser lejers særlige behov. 
Har anskaffelsen karakter af inventar eller lignende, som ikke er nagelfast, indregnes 
udgiften som ”Inventar”. Deposita betalt til udlejer i forbindelse med indgåelse af leje-
kontrakter mv. klassificeres som et omsætningsaktiv. 
 
002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler   
Til denne kategori hører anskaffelser, der har karakter af tekniske anlæg samt større 
maskiner og specialudstyr. Kategorien omfatter bl.a. transformerstationer, 
transmissions- og distributionsnet, stikledninger, forskellige produktionsanlæg, 
kompressere, pumper og veksleranlæg, rentvandsbeholdere, indvindingsboringer, 
spildevandsanlæg, slamsugere, sorteringsanlæg, containere, gravkøer, 
cementblandere, fejemaskiner, sneplove, større græsplæneklippere, lyskurver og 
parkeringsautomater. Til kategorien hører endvidere kraner, hejseanlæg, særlige 
maskiner eller specialudstyr til storkøkken, centralvaskerier og lignende. 
 
Endvidere omfatter kategorien forskellige former for transportmidler, bl.a. personbiler, 
lastbiler, busser og minibusser, både, færger, ambulancer, brandbiler, skraldevogne og 
traktorer.  
 
For denne kategori kan der være afgrænsningsproblemer til såvel bygninger som til de 
særlige installationer, der ofte indgår som en del af bygningen (jf. 001 Bygninger 
ovenfor). En vejledning for afgrænsningen mellem 001 Bygninger og 002 Tekniske 
anlæg, maskiner og større specialudstyr kan være, hvad der medtages i den offentlige 
ejendomsvurdering. Medtages en særlig installation som en 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     8.2 - side  4 

  

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 

 

del af den offentlige ejendomsvurdering, vil det være korrekt at medtage installationen 
under kategori 001 Bygninger.  
 
I tilknytning til aftalerne om den kommunale økonomi er det aftalt, af følgende levetider 
skal benyttes i balancen fra regnskab 2007 vedr. tekniske anlæg, maskiner, større 
specialudstyr og transportmider:     
 

Kategori Eksempler Levetid 

 
Tekniske anlæg 
 
 
 
 

Ledninger og stikledninger 
vedrørende vand 

75 år (anskffet før 1980) 
100 år (anskaffet efter 1980) 

Ledninger og stikledninger 
vedrørende varme 

35-40 år 

Forsinkelsesbassiner 50 år 

Pumpestationer 20 år 

Øvrige anlæg 20-30 år 

Maskiner Sneplove og fejemaskiner 10 – 15 år 

Asfalts-, beton- og mørtelma-
skiner 

Maskinelt udstyr til affalds-
håndtering (pumper, luftren-
sere/ventilatorer m.m.) 

Elektriske motorer/maskiner 

Maskiner til storkøkkener, 
vaskerier, beskyttede værk-
steder og lignende  

Specialudstyr Laboratorieudstyr 5-10 år 

Transportmidler Større lastbiler og busser 
Påhængsvogne bl.a. 
personbiler og handicapbiler 

5-8 år 
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003 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr  
Til denne kategori hører forskellige former for inventar bl.a. kontormøbler, reoler, 
skolemøbler, hospitalssenge samt møbler og inventar i institutioner som 
daginstitutioner, plejehjem og –boliger. Inventar omfatter også telefaxer, scannere, 
kopimaskiner, computere og andet IT-udstyr, telefon- og kommunikationsanlæg. Til 
kategorien hører endvidere belysning, gardiner, persienner, gulvtæpper, service, 
billeder mv.  
 
Endvidere omfatter denne kategori forskellige kunstgenstande eksempelvis malerier, 
skulpturer, bøger mv. 
 
 
 
I tilknytning til aftalerne om den kommunale er det aftalt, af følgende levetider skal 
benyttes i balancen fra regnskab 2007 vedr. inventar – herunder computere og andet 
IT-udstyr:     

  
Kategori Eksempler Levetid 

IT It og andet kommunikationsudstyr samt 
større servere  
 

3 år 

Inventar 
 

Kontorinventar samt inventar på 
institutioner 

3-5 år 

Driftsmateriel El- og vvs-udstyr 
Legepladsudstyr 
Værktøj 
Måleapparater og instrumenter 

10 år 
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004 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle 
anlægsaktiver   

Denne kategori benyttes til midlertidig placering af udgifter vedrørende forudbetalinger 
for materielle anlægsaktiver og omkostninger til materielle anlægsaktiver under 
udførelse. Beløbene opført under denne kategori skal fremgå af statusbalancen, men 
afskrivninger påbegyndes først, når aktiverne tages i brug, og beløbene under denne 
post overføres til en anden kategori under materielle anlægsaktiver (001-003). Er der 
f.eks. tale om løbende betalinger til opførelse af en folkeskole, overføres værdien fra 
denne kategori til 001 Bygninger, når skolen er opført. 
 

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 
 
005 Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsak-

tiver  
Til denne kategori hører forskellige immaterielle anlægsaktiver erhvervet mod vederlag. 
Det kan bl.a. dreje sig om erhvervede patenter, rettigheder eller licenser til software. 
Det bemærkes, at internt oparbejdede immaterielle aktiver ikke skal indregnes i 
anlægskartotek og balance, medmindre anlægsaktivet er centralt og væsentligt for 
opgavevaretagelsen og kan opgøres pålideligt. 
 

MATERIELLE OMSÆTNINGSAKITVER 
 
006 Varebeholdninger/-lagre  
Til denne kategori hører forskellige typer af varebeholdninger f.eks. til brug i 
produktionen af serviceydelser. Et krav for at indregne varebeholdninger og –lagre i 
anlægskartoteket er, at der er tale om større eller væsentlige varebeholdninger, hvor 
varerne forbruges i et andet regnskabsår end de er anskaffet i, og det derfor af hensyn 
til bedømmelsen af regnskabet, er vigtigt, at der sker en periodisering af udgifterne i 
takt med forbruget af varelageret. 
 
Væsentlige varebeholdninger under denne kategori kan f.eks. omfatte større lagre på 
forsyningsområdet, mens det skal understreges, at mindre reservedelslagre ikke skal 
indregnes. 
 
Alle kommunens varebeholdninger, der overstiger 1 mio. kr., skal indregnes. 
Varebeholdninger omfatter i den sammenhæng varekategorier, der registreres på 
samme funktion.    
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007 Grunde og bygninger bestemt til videresalg   
Til denne kategori hører forskellige grunde og bygninger, som kommunen besidder med 
videresalg for øje. Det kan f.eks. dreje sig om udstykningsarealer. Ved beslutning om at 
sælge et aktiv, som hidtil har været kategoriseret som et anlægsaktiv – eksempelvis en 
bygning, der har været anvendt til daginstitution – skal der ske en omkategorisering af 
aktivet.  
 
Der afskrives ikke på denne kategori (jf. afsnit 3.3). 
 

8.2.2 Anlægskartotekets cifferstreng 

Anlægskartoteket udgør et selvstændigt registreringssystem og er dermed ikke direkte 
integreret i den autoriserede kontoplan. Aktiverne registreres i anlægskartoteket ved 
anvendelse af en cifferstreng/et kontonummer, som indeholder en henføring til 
funktionsniveau i den autoriserede kontoplan. Cifferstrengen indeholder forskellige 
oplysninger om det enkelte aktiv og består af i alt 15 cifre. 
 
De tre første cifre henviser til kategorien af aktivet. Fjerde og femte ciffer er reserveret 
til en frivillig underopdeling af aktivets type. Som nævnt ovenfor er det frivillig at 
foretage en yderligere opdeling i typer af aktiver end den fastsatte kategorisering. 
F.eks. kan 001 Bygninger opdeles i,bygninger til serviceformål, administrations-
bygninger og offentlige anlæg. Ligeledes kan 006 Varebeholdninger/-lagre opdeles i 
varelagre efter område f.eks. forsyningsområdet, sygehusområdet osv. eller efter 
varetype. Sjette ciffer henviser til hovedkontoniveau og syvende og ottende til 
hovedfunktionsniveau. Niende og tiende ciffer omfangler funktionsniveau. Elfte ciffer 
angiver ejerforholdet og cifrene tolv til og med femten henviser til omkostningsstedet.  
 

 Kategorisering af aktivet (jf. ovenfor) 2 cifre 
 Yderligere frivillig opdeling  3 cifre 
 Hovedkonto  1 ciffer 
 Hovedfunktion  2 cifre 
 Funktion  2 cifre 
 Ejerforhold

1
  1 ciffer 

 Omkostningssted
2
  4 cifre 

 
 

                                                

1
 Autoriseret ved andre ejerforhold end Egne. 

2
 Omkostningssted er autoriseret på områderne daginstitutioner, skolefritidsordninger og folkeskoler. 
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tekniske installationer/anlæg, hvis selve installationen er det centrale element, og byg-
ningen alene er at betragte som en ’skal’ og samtidig udgør et mindre beløb i forhold til 
det tekniske anlæg (jf. afsnit 4). Det kan f.eks. være tilfældet med en transformatorstati-
on eller en pumpestation. Hvorvidt bygning og det tekniske anlæg i disse situationer 
skal aktiveres samlet må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Et ud-
gangspunkt er, at der sker en adskillelse, hvis bygningen tjener et formål i sig selv. I 
tilfælde, hvor der gøres en undtagelse fra hovedreglen om at aktivere aktiver med for-
skellige levetider separat, skal der optages en bemærkning herom i noterne til anlægs-
kartoteket. 
 
Materielle anlægsaktiver under opførelse – f.eks. en skole der er ved at blive bygget – 
udgør et aktiv for kommunen. Aktiver under opførelse skal indregnes i anlægskartoteket 
under ”004 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle 
anlægsaktiver” og måles til akkumulerede betalinger indtil aktivet er færdigt og kan 
overflyttes til den kategori, aktivet vedrører f.eks. ”001 Bygninger”. Afskrivninger på 
materielle anlægsaktiver under opførelse samt forudbetalinger for anlægsaktiver skal 
ikke påbegyndes, før aktivet tages i brug og overføres til den kategori, som aktivet ved-
rører. 
 
Måling af materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver skal måles til kostprisen.  
 
Kostprisen består af købsprisen incl. told eller andre eventuelle afgifter i forbindelse 
med købet – dog excl. moms. Desuden skal omkostninger, der er direkte forbundet 
med ibrugtagelsen af aktivet medregnes i anskaffelsesprisen.  
 
Det kan f.eks. være omkostninger forbundet med montering eller installation af aktivet, 
leveringsomkostninger samt honorarer til fagkonsulenter, der er nødvendige at konsul-
tere, inden aktivet kan tages i brug. Eventuelle mængderabatter eller lignende fratræk-
kes anskaffelsesprisen. Kostprisen på et aktiv, som kommunen selv fremstiller, fastsæt-
tes ud fra samme retningslinier. I de tilfælde, hvor det for at sikre en kontinuerlig drift er 
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Operationel leasing svarer til en traditionel lejeaftale. I operationelle leasingaftaler er 
leasingperioden ofte væsentlig kortere end aktivets levetid. Aktivets anskaffelsessum 
bliver således ikke fuldt tilbagebetalt over lejeperioden, men genudlejes flere gange 
eller sælges af leasingselskabet efter udløbet af leasingaftalen. Ved operationel leasing 
påhviler vedligeholdelsespligten og forsikringsrisikoen typisk leasingselskabet, ligesom 
leasingselskabet må bære risikoen og ansvaret for aktivet som ved almindelige lejeafta-
ler.  
 
Endelig skal det skal bemærkes, at finansiel leasing er at sidestille med lånefinan-
siering, hvorfor aftaler om finansiel leasing er omfattet af bekendtgørelse om kommu-
nernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Lånebekendtgørelsen indeholder 
ikke regler om leasingfinansiering af driftsanskaffelser, hvorfor der som udgangspunkt 
er mulighed herfor. Lånebekendtgørelsen sidestiller leasingfinansiering af anlæg med 
lån, hvorfor disse leasingaftaler skal henregnes til kommunens låneramme. 
 
Beregning af kostpris for det leasede aktiv 
Det leasede aktiv skal indregnes i anlægskartotek og registreres som et aktiv i balan-
cen. Det finansielt leasede aktiv skal indregnes i anlægskartoteket under den kategori, 
hvor et tilsvarende erhvervet aktiv placeres f.eks. ’Tekniske anlæg, maskiner, større 
specialudstyr og transportmidler’.  
 
Kommunen skal indregne finansielt leasede aktiver i lighed med andre anlægsaktiver til 
kostprisen, der måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller 
nutidsværdien af minimumleasingydelserne med tillæg af omkostninger.  
 
Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel 
mellem uafhængige parter. 
 
Minimumsleasingydelser er de ydelser, som leasingtager er forpligtet til at betale i lea-
singperioden samt ethvert beløb garanteret af eller for leasingtager, hvilket i praksis 
typisk svarer til de fremtidige leasingydelser. 
 
Hvis kommunen får en fordelagtig option til at købe aktivet, således at det ved leasing-
aftalens indgåelse er rimeligt sikkert, at optionen vil blive udnyttet, vurderes mini-
mumsydelserne både at omfatte de ydelser, der skal betales over leasingperioden, 
samt den ydelse, der er nødvendig for at udnytte købsoptionen. 
 
Ved beregning af nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser anvendes den interne 
rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, såfremt denne er tilgængelig. Hvis 
dette ikke er tilfældet, skal i stedet anvendes leasingtagers alternative lånerente. 
 
Den interne lånerente i en leasingkontrakt er den tilbagediskonteringsfaktor, som ved 
leasingkontraktens indgåelse får nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser med 
tillæg af eventuel restværdi til at svare til dagsværdien af det pågældende aktiv. 
 
Leasingtagers alternative lånerente er den rente, som kommunen skal betale på en 
tilsvarende leasingkontrakt eller tilsvarende lånefinansiering med samme beløb, løbetid 
og sikkerhed. 
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8.4 Vigtige definitioner 
 
Afskrivning: En systematisk fordeling af aktivets afskrivningsgrundlag over aktivets 
brugstid. 
 
Afskrivningsgrundlaget: Udgøres af anskaffelses- eller kostprisen. I enkelte tilfælde, 
hvor der eksisterer en scrapværdi, skal denne fratrækkes anskaffelsesprisen. For 
aktiver, der er nedskrevet fratrækkes nedskrivningen, og for aktiver, der er opskrevet, 
tillægges opskrivningen. I udgangspunktet – dvs. ved i ibrugtagelsen – fastsættes 
afskrivningsgrundlaget som anskaffelses- eller kostpris fratrukket eventuel scrapværdi. 
 
Afskrivningsperiode: Afskrivningsperioden er identisk med den tid, som kommunen 
forventer at benytte aktivet, dvs. brugstiden. 
 
Aktiv: Et aktiv defineres i regnskabslitteraturen som en anskaffelse der a) er forbundet 
med fremtidige økonomiske fordele eller servicepotentiale, b) er et resultat af en 
allerede indtruffet begivenhed eller transaktion og c) hvor de fremtidige fordele eller det 
fremtidige servicepotentiale kontrolleres af pågældende myndighed 
 
Anskaffelsesprisen/kostpris: Anskaffelsesværdien består af købsprisen incl. told eller 
andre eventuelle afgifter i forbindelse med købet – dog excl. moms. Desuden skal 
omkostninger, der er direkte forbundet med ibrugtagelsen af aktivet medregnes i 
anskaffelsesprisen. Eventuelle mængderabatter fratrækkes anskaffelsesprisen. 
 
Anlægsaktiv: Et aktiv, der er bestemt til vedvarende brug eller eje og som er anskaffet 
til brug til produktion, handel med varer og tjenesteydelser, udlejning eller 
administrative formål. 
 
Bogført værdi: Defineres som anskaffelses- eller kostprisen tillagt eventuelle 
opskrivninger og fratrukket afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. 
 
Brugstid: Den periode aktivet forventes benyttet til det fastsatte formål. 
 
Genanskaffelsesværdi: Den værdi eller det beløb, som skal betales ved genanskaffelse 
eller reproduktion af identiske aktiver eller af aktiver, der har samme produktion-
skapacitet. 
 
Immaterielt anlægsaktiv. Defineres som et ikke-finansielt anlægsaktiv uden fysisk 
substans. 
 
Materielt anlægsaktiv. Et anlægsaktiv med fysisk substans. 
 
Nedskrivning. En reduktion af aktivets værdi som følge af en objektiv konstaterbar 
hændelse, der har bevirket, at den fremtidige nytte af aktivet er lavere end den bogførte 
værdi, og denne værdi forringelse forventes at være permanent.  
 
Nettorealisationsværdien: Nettorealisationsværdien udgøres af den forventede 
salgspris med fradrag af eventuelle færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at 
effektuere salget. 
Omsætningsaktiv: Aktiver der ikke er bestemt for vedvarende brug eller eje. 
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Opskrivning: En forøgelse af aktivets værdi som følge af f.eks. en forbedring af aktivet, 
der har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi, og denne 
værdiforøgelse kan forventes at være permanent. 
 
Scrapværdi. Defineres som den forventede salgspris fratrukket eventuelle nedtagelses, 
salgs- og retableringsomkostninger ved udløbet af aktivets brugstid.  
 
Økonomisk levetid: Den periode, hvori anlægsaktivet kan anvendes økonomisk rationelt 
efter dets formål. 
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9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 
 

9.3.1 Indledning 
 
Gennem de senere år har udviklingen i den kommunale sektor sat større fokus på tilret-
telæggelsen af kommunernes virksomhed, herunder for produktionsformer og -metoder 
i forbindelse med tilvejebringelsen af den kommunale service. Med iværksættelsen af 
regeringens initiativer i forbindelse med frit-valg, servicestrategier og udfordringsretten 
er der sat yderligere fokus på opgørelsen af omkostninger forbundet med den kommu-
nale serviceproduktion. 
 
Denne vejledning har til hensigt – i tilknytning til de autoriserede regler for udarbejdel-
sen af kommunale budgetter og regnskaber – at tilvejebringe et generelt grundlag for 
kommunernes udarbejdelse af omkostningskalkulationer. Vejledningen er således ud-
arbejdet med henblik på at bidrage med praktiske anvisninger til udarbejdelsen af om-
kostningskalkulationer, herunder i forbindelse med opgørelsen af omkostninger jf. lov 
om udfordringsret, lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myn-
digheder samt lov om frit valg af personlig og praktisk hjælp m.v. Det skal i den forbin-
delse bemærkes, at der er tale om en generel vejledning, der knytter sig til beregningen 
af omkostninger. For særlige krav om regnskabsmæssige redegørelser, efterkalkulatio-
ner m.v. i forbindelse med lovpligtige omkostningskalkulationer henvises til den speci-
fikke lovgivning herom

1
. 

 
Der er iværksat en række initiativer med henblik på indførelsen af omkostningsregistre-
ring i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det er således obligatorisk at udar-
bejde en statusbalance for materielle aktiver – herved tilvejebringes grundlaget for op-
gørelsen af afskrivninger på materielle aktiver.  Det er endvidere frivilligt at anvende 
hovedart 0 til registrering af afskrivninger, lagerforskydninger samt øvrige beregnede og 
overførte udgifter og indtægter.  
 
De autoriserede regler i budget- og regnskabssystemet udgør et væsentligt grundlag for 
udarbejdelsen af omkostningskalkulationer – f.eks. vil grundlæggende omkostninger 
som udgifter til lønninger, varekøb m.v. typisk indgå i omkostningskalkulationen. Der 
kan endvidere ud fra anlægskartoteket opgøres afskrivninger på bygninger, maskiner 
m.v. jf. kapitel 8 om indregning og måling af materielle og immaterielle aktiver. De auto-
riserede regler i budget- og regnskabssystemet giver imidlertid ikke i sig selv tilstrække-
lige oplysninger til brug for beregning af konkrete omkostninger og takster/priser for 
specifikke kommunale ydelser. Der vil således i tilknytning til det autoriserede budget- 
og regnskabssystem være behov for en række yderligere elementer til brug for udar-
bejdelsen af omkostningskalkulationer. 
 

                                                

1
 Der kan i den forbindelse peges på eksempelvis Socialministeriets regler for omkostningskalkulationer i 

henhold til lov om frit valg af personlig og praktisk hjælp. 
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9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af 

årsregnskab 
 

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

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

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

 
2. Balance m.v. 

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

 
3. Øvrige oversigter og redegørelser 

k. Personaleoversigt 
l. Udførelse af opgaver for andre myndigheder 
m. Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig 

og praktisk bistand 
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Derefter redegøres der for balancen m.v. og til sidst i regnskabet kan optages diverse 
oversigter. 
 

1. Udgiftsregnskabet 
Præsentationen af kommunens årsregnskab starter mest hensigtsmæssigt ved på et 
overordnet niveau at tage udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. 
Årsregnskabets primære funktion er således at kunne sammenholde regnskabet med 
budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Nedenfor er der anført forslag 
til, hvordan oversigter og redegørelser i relation til udgiftsregnskabet kan udarbejdes. 
 
Årsregnskabet skal indeholde en afrapportering på kommunens økonomiske resultater. 
Det vil være naturligt, at der i tilknytning hertil også gives en kortfattet præsentation af 
kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsændringer. Ideelt set bør 
regnskabet indeholde både en afrapportering af årets faglige og finansielle resultater.  
 
a. Regnskabsopgørelse 
Regnskabsopgørelsen skal i en kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter 
opgjort efter udgiftsbaserede principper. Formålet med opgørelsen er at give en over-
ordnet præsentation af det faktiske årsresultat sammenholdt med det budgetterede. 
 
Opgørelsen skal som minimum vise årets resultat fordelt på henholdsvis det skattefi-
nansierede område (hovedkonto 0, 2-7) og det takstfinansierede område (hovedkonto 
1). Årsresultaterne sammenholdes med budgettet.  
 
Til opgørelsen knyttes der en kort analyse og vurdering af årets resultat samt en forkla-
ring af årsagerne til afvigelser fra det budgetterede. 
 
Regnskabsopgørelsen kan udformes således: 
 

1.000 kr. (netto) Budget 
2xxx 

Tillægs-
bevilling 

Korr. 
budget 
2xxx 

Regn-
skab 
2xxx 

Forsk
el 
korr. 
budge
t og 
regn-
skab 

I. Det skattefinansierede område 
Skatter (fkt. 7.68.90-7.68.96) 
Tilskud og udligning (fkt. 7.62.80-
7.65.87) 
Driftsvirksomhed  (hkt. 0 samt 2-6) 
Renter og kursregulering (fkt. 
7.22.05-7.58.78) 

     

Primært driftsresultat      

Anlægsvirksomhed i alt (hkt. 0 samt 
2-6) 

     

Resultat af det skattefinansierede 
område 

     

II. Forsyningsområdet 
Driftsvirksomhed (hkt. 1, dranst 1) 
Anlægsvirksomhed (hkt. 1, dranst 3) 

     

Resultat af forsyningsområdet      

Resultat i alt      
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2. Balancen m.v. 

 
g. Beskrivelse af anvendt praksis 
Anvendt regnskabspraksis skal kort og præcist beskrive, hvordan de frihedsgrader der 
er ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser i 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. 
 
De generelle reglerne for indregning og måling af aktiver og forpligtelser er anført i 
kapitel 4.9 og kapitel 8.  
 
Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis bør samles i et afsnit, og det er mest hen-
sigtsmæssigt at placere den forud for den finansielle del af årsregnskabet. 
Beskrivelsen skal endvidere indeholde ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold 
til tidligere år. Såfremt regnskabspraksis ændres skal sidste års sammenligningstal til-
passes. 
 
Beskrivelsen kan også indeholde en redegørelse for anvendt regnskabspraksis i relati-
on til det udgiftsbaserede regnskab. 
 
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.  
 
Der er fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Følgende opstilling 
honorer formkravene: 
 

Note Aktiver 

(1.000 kr.) 

Året 

før 

R-

året 

 Note Passiver 

(1.000 kr.) 

Året 

før 

R-

året 

 Anlægsakti

ver 

    Egenkapital 
(fkt. 9.75.91-
9.75.99) 

  

 Materielle 
anlægsaktiv
er (fkt. 
9.58.80-
9.58.84)  

       

 Immaterielle 
anlægsaktiv
er (fkt. 
9.62.85)  

    Hensatte 

forpligtelser 
(fkt. 9.72.90) 

  

 Finansielle 
anlægsaktiv
er (fkt. 
9.32.21-
9.32.27 og 
9.35.30-
9.35.35) 
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X Anlægsakti

ver i alt 

    Langfristede 

gældsforpligt

elser 

  

      Nettogæld 
vedrørende 
fonds, legater, 
deposita m.v. 
(fkt. 9.38.36-
9.48.49) 

  

 Omsætning

s-aktiver 

    Kortfristede 
gældsforpligtel
ser (fkt. 
9.50.50-
9.52.62) 
Langfristede 
gældsforpligtig
elser (fkt. 
9.55.63 – 
9.55.79 

  

 Varebeholdn
inger (fkt. 
9.65.86) 

    Gældsforpligt

elser i alt 

  

 Fysiske 
anlæg til 
salg (fkt. 
9.68.87) 

       

 Tilgodehave
nder (fkt. 
9.25.12-
9.28.19) 

    Passiver i alt   

 Værdipapire
r (fkt. 
9.32.20) 

       

 Likvide 
behold-
ninger (fkt. 
9.22.01-
9.22.05 og 
9.22.08-
9.22.11) 

       

 Omsætning

saktiver i 

alt 

       

         

 Aktiver i alt         

 
De enkelte poster kan uddybes i noter. Der skal knyttes bemærkninger til udviklingen i 
kommunens generelle økonomiske stilling. Bemærkninger kan bl.a. tage udgangspunkt 
i udviklingen i kommunens egenkapital og kommunens soliditet opgjort som 
egenkapitalen i forhold til den samlede balancesum.  
 
Der skal alene udarbejdes en samlet balance. Den udgiftsbaserede finansielle balance 
skal indarbejdes som en del af den samlede balance. 
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i. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser 
Der henvises til kap 7.2.2.1.j. Fortegnelsen kan optages som en supplerende note til 
balancen. 
 

3. Øvrige oversigter og redegørelser 
Der henvises til kapitel 7.2.2.1.j-l. 


