
 

Orientering om 19. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og 

regnskabssystem for kommuner” 

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

og regnskabssystem for kommuner”: 

 

Kapitel 3 og 4 

Hovedkonto 0 

 

1. Præciseringer samt oprettelse af nye grupperinger på funktion 

0.25.18 

Hovedkonto 2 

2. Præcisering vedr. tab af parkeringsindtægter på funktion 2.22.07 

3. Præcisering af reglerne vedr. tilskud til trafikselskaber 

Hovedkonto 3 

4. Oprettelse af ny gruppering til specialundervisning på funktion 

3.22.12 

Hovedkonto 5 

5. Oprettelse af ny gruppering til sprogstimulering på funktion 5.25.10 

6. Ændringer som følge af Barnets Reform på funktion 5.28.20  

7. Ændringer som følge af Barnets Reform på funktion 5.28.21  

8. Ændringer som følge af styrkelse af indsatsen over for kriminali-

tetstruede børn og unge på funktion 5.28.23 

9. Præcisering af regler om kontering af kriminelle unge på  funktion 

5.28.24 i medfør af ungdomskriminalitetspakken 

10. Præcisering af konteringsregler vedr. madservice og personlig og 

praktisk hjælp 

11. Oprettelse af nye grupperinger på funktion 5.46.60 

12. Oprettelse af ny gruppering  til berigtigelser samt præciseringer på 

funktion 5.68.94  

13. Oprettelse af ny gruppering vedr. mentorordning på funktion 

5.68.98  

Hovedkonto 6 

14. Oprettelse af ny gruppering til væksthuse på funktion 6.48.67 

Hovedkonto 7 

15. Oprettelse af ny gruppering på funktion 7.68.94 til registrering af 

nedsat grundskyld 

Hovedkonto 8 

16. Oprettelse af nye grupperinger på hovedkonto 8 til afvikling af mel-

lemværender mellem kommunen og selskabsgjorte forsynings-

virksomheder 
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17. Øvrige ændringer 

 

Kapitel 7 

18. Bemærkninger vedr. finansielle instrumenter i regnskabet 

 

Ad 1 Præciseringer samt oprettelse af nye grupperinger på 0.25.18 

Det har vist sig, at der på funktion 0.28.18 gruppering 003 og 004 kan være 

behov for tilbagebetalinger vedrørende udgifter til flygtninges fraflytning og le-

jetab ved fraflytning. De eksisterende grupperinger skal udelukkende anven-

des til udgifter. 

 

Der oprettes to nye grupperinger til registrering af evt. tilbagebetalinger af  ud-

betalt tilskud vedrørende henholdsvis flygtninges flytning og lejetab mv. på 

funktion 0.25.18. 

 

015 Flygtninges fraflytning, tilbagebetalinger 

016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger 

 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2011. 

 

Ad 2 Præcisering vedr. tab af parkeringsindtægter på funktion 2.22.07 

Ved tab på parkeringsindtægter skal tabet debiteres på funktion 005 Tab vedr. 

indtægter fra parkeringsafgifter med modpost på funktion 8.28.15 Andre tilgo-

dehavender.  Det præciseres yderligere, hvis der er indgået en aftale mellem 

kommunen og staten om, at tabet deles mellem stat og kommune, så skal den 

statslige andel af tabet debiteres på funktion 8.48.49 Staten, mens funktion 

2.22.07 gr. 092 krediteres. 

 

Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2010. 

 

Ad 3 Præcisering af reglerne vedr. tilskud til trafikselskaber 

For 2007 og 2008 var det muligt for kommuner at afløfte lønsumsafgift af den 

andel af tilskuddet til trafikselskaber, som blev anvendt til private leverandører. 

 

Hensigten  med ændringen af positivlisten var at sikre konkurrenceneutralitet 

mellem private og offentlige leverandører. Dette indebar, at kommuner og re-

gioner i 2007 og 2008 kunne afløfte de indirekte udgifter til lønsumsafgift, der 

betales via tilskud til trafikselskaberne. Dette skete konkret ved, at der i kom-

munernes og regionernes regnskab for 2007 og 2008 skulle bogføres de priva-

te leverandørs bruttodriftsudgifter til buskørsel, færgedrift og jernbaner på 

gruppering 001 under henholdsvis funktion 2.32.31, 2.32.33 og 2.32.35 i den 

kommunale kontoplan. Der var en momsandelsrefusion på 10 pct.  

   

Differencen mellem tilskuddet til trafikselskabet og bruttoudgifterne til buskør-

sel udført af private leverandører konteres på funktionen og giver ikke adgang 

til refusion via momsrefusionsordningerne.  

 

Det præciseres i konteringsvejledningen i kapitel 4, at det kun er den andel af 

tilskuddet til trafikselskaber, der udføres af private leverandører, der skal regi-

streres på gruppering 001. 

 

Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2010. 
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Ad 4 Oprettelse af ny gruppering til specialundervisning på funktion 

3.22.12 

På funktion 3.22.12 oprettes tre nye grupperinger på funktionen, så det bliver 

muligt at udskille udgifter til specialundervisning på frie kostskoler efter kapitel 

4 i lov om frie kostskoler: 

 

001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndar-

bejdsskoler samt ungdomshøjskoler 

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

ningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 

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

 

Ved oprettelse af de nye grupperinger vil konteringen på dette område blive 

ensrettet med konteringen på funktion 3.22.10  

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2010. 

 

Ad 5 Oprettelse af ny gruppering til sprogstimulering på funktion 5.25.10  

Som følge af ændringer i dagtilbudsloven overføres kontering af indtægter og 

udgifter vedrørende sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen fra 

Undervisningsministeriet (folkeskoleloven) til Socialministeriets ressort med 

virkning fra 1. juli 2010. Funktion 3.22.09 Sprogstimulering for tosprogede børn 

i førskolealderen nedlægges, og der oprettes tilsvarende på funktion 5.25.10 

gruppering 001 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011. 

 

Ad 6 Ændringer som følge af Barnets Reform på funktion 5.28.20 

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev der indgået politisk aftale mel-

lem satspuljepartierne om Barnets Reform. Aftalen udmøntes bl.a. med æn-

dringer af serviceloven, som giver anledning til ændringer i budget- og regn-

skabssystem for kommuner. 

 

På gruppering 007 Advokatbistand (§ 72) ændres alderen for den unge fra 15 

til 12 år, jf. ændring af Servicelovens § 72. Derudover foretages en mindre 

præcisering af teksten på grupperingen, således at der nu omtales tvangsan-

bringelser. 

 

Der oprettes en ny gruppering 008 Kommunale plejefamilier (§ 66 stk. 1 nr. 2). 

Her registreres udgifter til anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet i 

kommunale plejefamilier. 

 

Derudover foretages en opdatering af henvisninger til Serviceloven. 

 

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2011. 

 

Ad 7 Ændringer som følge af Barnets Reform på funktion 5.28.21 

Gruppering 001 nedlægges. Konsulentbistand skal fremover konteres på funk-

tion 5.35.40. 

 

På gruppering 005 tilføjes kommunale plejefamilier. 
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Gruppering 006 Personlig rådgiver slettes. Udgifterne til personlig rådgivning 

lægges sammen med udgifterne til kontaktpersoner på gruppering 007.  

 

På gruppering 007 præciseres konteringsreglerne, så det fremgår, hvad der 

menes med "kontaktperson". Det præciseres derudover, at på grupperingen 

konteres også udgifter til en støtteperson for anbragte børn efter Servicelo-

vens 68b, stk. 4. 

 

På gruppering 010 tilføjes, at udgifter vedrørende anden form for støtte til unge 

over 18 år, jf. Servicelovens § 76 stk. 3, nr. 4, skal registreres på grupperin-

gen. 

 

Kontobetegnelsen for gruppering 011 ændres til "Økonomisk støtte til foræl-

dremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betyd-

ning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a)." Der 

indsættes ny konteringstekst. 

 

Gruppering 012 slettes.  

 

Der foretages endvidere en opdatering af henvisninger til Serviceloven på 

funktionen. 

 

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2011. 

 

Ad 8 Ændringer som følge af styrkelse af indsatsen over for kriminali-

tetstruede børn og unge på funktion 5.28.23 

Det tilføjes i konteringsreglerne, at udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. § 

123 b i lov om social service, konteres på funktionen. § 123 b er en ny be-

stemmelse i Serviceloven, jf. lov nr. 551 af den 26. maj 2010 om styrkelse af 

indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge. Delvist lukkede institutio-

ner er henvendt til børn og unge mellem 12 og 17 år. I den nye institutionstype 

vil der være mulighed for, at fastholde børn og unge fysisk, når der er risiko for 

at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade.  

 

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2010. 

 

Ad 9 Præcisering af regler om kontering af kriminelle unge på funktion 

5.28.24 i medfør af ungdomskriminalitetspakken 

I medfør af ungdomskriminalitetspakken præciseres det, at udgifter til unges 

ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. § 174, stk. 5, i lov om social ser-

vice, skal konteres på funktion 5.28.24. § 174, stk. 5 er en ny bestemmelse jf. 

lov nr. 627 af 11. juni 2010. 

 

Funktionen ændrer navn til 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og 

unge. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010. 

 

Ad 10 Præcisering af konteringsregler vedr. madservice og personlig og 

praktisk hjælp 

På funktion 5.32.32 gruppering 092 og 093 præciseres konteringsteksten, så-

ledes at grupperingerne også omfatter betaling for madservice. Der foretages 
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endvidere en præcisering af opdelingen af de to grupperinger, således at 

gruppering 092 omfatter ydelser omfattet af frit valg, mens gruppering 093 om-

fatter ydelser undtaget frit valg. 

 

På funktion 5.32.33 oprettes en ny gruppering 092 til betaling for tilbud med 

aktiverende og forebyggende sigte efter servicelovens § 79 og Socialministeri-

ets bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig 

og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84. 

 

092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 

 

Derudover præciseres konteringsteksten i funktion 5.32.33 gruppering 093, 

herunder tilføjes en hjemmelshenvisning. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011. 

 

Ad 11 Oprettelse af nye grupperinger på funktion 5.46.60 

Med lov nr. 571 af 31. maj 2010 ændres benævnelsen af det kommunale inte-

grationstilbud til flygtninge og familiesammenførte udlændinge fra og med 1. 

august 2010 til integrationsprogram.  

 

Samtidig sker en udvidelse af integrationslovens personkreds til at omfatte alle 

nyankomne udlændinge. Den gruppe, hvormed personkredsen er blevet udvi-

det, benævnes indvandrere og omfatter bl.a. udlændinge med opholdstilladel-

se med henblik på beskæftigelse eller studier og udlændinge med fast ophold i 

medfør af EU-reglerne. Indvandrere skal have tilbudt et introduktionsforløb, 

der – i lighed med det integrationsprogram, som flygtninge og familiesammen-

førte udlændinge får tilbudt – består af danskuddannelse, kursus i danske 

samfundsforhold og dansk kultur og historie samt – for visse udlændinge, som 

ikke er i beskæftigelse – aktive tilbud efter integrationsloven. Det kommunale 

integrationstilbud til denne gruppe benævnes introduktionsforløb.  

 

På baggrund af omtalte lovændring omdøbes funktionen 5.46.60 til ”Integrati-

onsprogram og introduktionsforløb”. Samtidig angives det tydeligt, på hvilke 

grupperinger udgifter til henholdsvis integrationsprogrammer og introduktions-

forløb skal konteres.   

 

Det følger desuden af lov nr. 571 af 31. maj 2010, at nyankomne udlændinge 

fra lovens ikrafttræden skal tilbydes et kursus i danske samfundsforhold og 

dansk kultur og historie. Endelig gives der mulighed for, at kommunerne kan 

yde støtte til en virksomhed, der etablerer en vejlederfunktion for en nyan-

kommen arbejdstager. På funktionen 5.46.60 oprettes derfor fem nye gruppe-

ringer: 

 

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 
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018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsfor-

løb ifølge integrationslovens § 24 f 

 

019 Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g 

 

Desuden foretages konsekvensrettelser af benævnelsen af gruppering 100, 

101 og 102. 

 

Det er alene udgifter efter lovens ikrafttrædelse den 1. august 2010, der skal 

konteres efter de nye regler. 

 

Som følge af lov nr. 573 af 31. maj 2010 kan der pr. 1. juli 2010 ikke længere 

opkræves gebyr for deltagelse i danskuddannelse, og der bør således ikke 

konteres indtægter på gruppering 091 efter 1. juli 2010.  

 

Endelig ændres refusionssatsen fra 75 pct. til 100 pct. på kommunernes udgif-

ter til hjælp til repatriering med lov nr. 248 af 23. marts 2010. Der foretages 

derfor en konsekvensrettelse af benævnelsen af gruppering 001 under 5.46.65 

”Repatriering”. 

 

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2010.  

 

Ad 12 Oprettelse af ny gruppering til berigtigelser samt præciseringer på 

funktion 5.68.94  

På funktion 5.68.94 foretages en række præciseringer af konteringsvejlednin-

gen. 

 

Endvidere oprettes en ny gruppering 003 på dranst 2 til berigtigelser vedrø-

rende udgifter til forsikrede ledige i 2009. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011. 

 

Ad 13 Oprettelse af ny gruppering vedr. mentorordning på funktion 

5.68.98 

På funktion 5.68.98 oprettes en ny gruppering 017 til udgifter til mentorer for 

flere personer: 

 

017 Udgifter til mentor for flere personer, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-

sats § 78-81 (§ 80, stk. 2, 2. punktum) 

 

Samtidig justeres konteringsteksten på gruppering 012. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011. 

 

Ad 14 Oprettelse af ny gruppering til væksthuse  på funktion 6.48.67  

Det er aftalt mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet, at kommunerne 

fra 1. januar 2011 overtager ansvaret for væksthusene. 

 

Det er endvidere aftalt, at kommunerne vil blive kompenseret for de nye opga-

ver via en regulering af bloktilskuddet fra 2011 og frem. Kommunernes finan-

siering af væksthusene opgøres hvert år i maj i forbindelse med det årlige mø-
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de mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet, og finansieringen for det 

kommende år bekræftes i den årlige økonomiaftale mellem staten og KL. 

 

Der oprettes en ny gruppering til væksthuse på funktion 6.48.67 Erhvervsser-

vice og iværksætteri til kommunens indtægter og udgifter i forbindelse med 

væksthuse. 

 

001 Væksthuse 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011. 

 

Ad 15 Oprettelse af ny gruppering på funktion 7.68.94 til registrering af 

nedsat grundskyld 

Pr. 1. januar 2011 træder lov nr. 705 af 25. juni 2010 om ændring af lov om 

kommunal ejendomsskat i kraft. Loven indebærer, at grundskyldspromillen på 

produktionsjord nedsættes. Som kompensation for den nedsatte grundskyld 

yder staten i 2011 et tilskud til de kommuner, der får et nedsat provenu som 

følge af lovens vedtagelse. Der oprettes derfor en ny gruppering på funktion 

7.68.94 til registrering af dette tilskud. 

 

002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2011. 

 

Ad 16 Oprettelse af nye grupperinger på hovedkonto 8 til afvikling af mel-

lemværender mellem kommunen og selskabsgjorte forsyningsvirksom-

heder 

Der sker flere og flere selskabsgørelser af de kommunale forsyningsområder.  

 

I de kommuner, hvor et forsyningsområde er selskabsgjort, skal der ske en af-

vikling af det mellemværende mellem kommunen og forsyningsselskabet, som  

tidligere har været registreret i balancen i de kommunale regnskaber på funk-

tion 9.35.30-9.35.35 alt efter hvilket forsyningsområde, der er tale om. 

 

Afviklingen af disse mellemværender registreres på nyoprettede funktioner på 

hovedkonto 8. Registrering af debetbevægelser sker ved afvikling af kommu-

nal gæld, mens kreditbevægelser sker ved afvikling af kommunalt tilgodeha-

vende. 

 

8.35.31 Gasforsyning 

8.35.32 Elforsyning 

8.35.33 Varmeforsyning 

8.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 

Vand- og spildevandsområdet samt elforsyningsområdet er omfattet af pligt til 

selskabsgørelse. Afvikling og nedbringelse af mellemværende i forbindelse 

selskabsgørelsen på vand- og spildevandsområdet registreres på funktionerne 

8.35.30 og 8.35.34. Afviklingen af det tilsvarende mellemværende på elforsy-

ningsområdet er hidtil sket direkte på funktion 9.35.32 med modpost på balan-

cekontoen. Afviklingen af mellemværender foretages herefter efter de samme 

regler som på de øvrige forsyningsområder, der er blevet selskabsgjort.  
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Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2010. 

 

Ad 17 Øvrige ændringer 

Alle ændringer i dette afsnit har virkning fra regnskab 2010. 

 

a)  

På funktion 0.25.15 slettes henvisning til lovens nr., da dette er forældet i tek-

sten på funktionen og på gruppering 001. 

 

b)  

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fået ny mailadresse til indsendelse af 

elektroniske oversigter og andet materiale vedrørende budget- og regnskabs-

system for kommuner. Den nye mailadresse er: budregn@im.dk. Adressen 

opdateres i Budget- og regnskabssystemet. 

 

c)  

På funktion 5.57.71, grp. 007, præciseres det, at udgifter til § 82 i Lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats skal registreres her. Præciseringen skyldes at § 

82 ikke blev medtaget, da grupperingen blev oprettet. 

 

d)  

Det præciseres i afsnit 4.5.1, at tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, jf. 

dagtilbudslovens 43, stk. 2, for frokost efter dagtilbudslovens § 16 a, samt til-

skud til nedsættelse af forældrebetalingen under hensyn til forældrenes øko-

nomiske forhold, jf. dagtilbudslovens § 17, stk. 9 og 10, ved deltagelse i foræl-

drearrangerede frokost- og madordninger efter dagtilbudslovens § 17 registre-

res på de autoriserede grupperinger for tilskud til friplads. 

 

e)  

På funktion 5.68.91 foretages en række præciseringer af konteringsreglerne. 

Derudover foretages en opdatering af lovhenvisninger på funktionen.  

 

f)  

I afsnit 3.5.2 under funktion 5.25.10 er nævnt grupperingerne 017, 018 og 019. 

Disse grupperinger er ikke  nævnt i konteringsvejledningen i afsnit 4.5.2. Dette 

rettes. 

 

Ad 18 Bemærkninger vedr. finansielle instrumenter i regnskabet 

I afsnit 7.2.2.1.e præciseres det i overensstemmelse med vejledning nr. 9554 

af 26. juni 2009 om kommunernes låntagning, at der i regnskabsbemærknin-

gerne, for det år hvor en terminskontrakt indgås, skal redegøres for hvilke 

fremtidige kontraktlige betalinger, der er terminssikret, såfremt terminskontrak-

ten rækker udover regnskabsåret. Ligeledes præciseres det, at der skal rede-

gøres for de optioner, som kommunen har indgået i årets løb samt de optio-

ner, som er indgået i tidligere regnskabsår, men fortsat løber. 

 

Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2010. 
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Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner: 

 

Afsnit Side Punkt 

3.0 2 1 

3.3 1 4 

3.3 1 5 

3.5.1 1 5 

3.5.2 1 6 og 7 

3.5.2 2 9 

3.5.3 1 10 

3.5.5 1-2 11 

3.5.7 1 17c) 

3.5.9 4 13 

3.5.9 2 17e) 

3.5.9 2-3 12 

3.6 1 14 

3.7 4 15 

3.8 2 16 

4.0 4 17a) 

4.0 7 1 

4.2 2 2 

4.2 4-5 3 

4.3 5-6 4 

4.3 5 5 

4.5.1 2 5 

4.5.1 2-3 17f) 

4.5.1 4 17d) 

4.5.2 1-3 6 

4.5.2 3-5 7 

4.5.2 5 8 

4.5.2 6 9 

4.5.3 5-7 10 

4.5.4 1 7 

4.5.5 1-6 11 

4.5.7 1-2 17c) 

4.5.9 19-21 13 

4.5.9 7, 8 og 13-14 12 

4.5.9 1-6 17e)  

4.6 7 14 

4.7 11 15 

4.8 7 16 

5.2  5 17b) 

5.3 1 17b) 

7.2 2 17b) 

7.2 4 18 

7.6 1 17b) 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Wad Leth 
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Dato: December 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 

 
010 Beboerindskudslån i friplejeboliger 
011  Beboerindskud i friplejeboliger 

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

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

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

003  Huslejetilskud i friplejeboliger  
004 Beboerindskudslån i friplejeboliger 

  005  Beboerindskud i friplejeboliger 
 3 Anlæg 
  001 Administrationsgebyr 
  002 Servicearealtilskud 
  003 Udgift til servicearealer 
 
FRITIDSOMRÅDER (28) 

0.28.20 Grønne områder og naturpladser 
 
FRITIDSFACILITETER (32) 

0.32.31 Stadion og idrætsanlæg  
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter 
 
KIRKEGÅRDE (35) 

0.35.40 Kirkegårde 
 

NATURBESKYTTELSE (38) 

0.38.50 Naturforvaltningsprojekter 
0.38.51 Natura 2000 
0.38.52 Fredningserstatninger 
0.38.53 Skove 
0.38.54 Sandflugt 

 
VANDLØBSVÆSEN (48) 

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

0.52.80 Fælles formål 
0.52.81 Jordforurening 
0.52.83 Råstoffer 
0.52.85 Bærbare batterier 
0.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder 
 1 Drift 
  001  Godkendelse/tilsyn – fælles formål 
  002  Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder  
  003  Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder
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3 Undervisning og kultur 

FOLKESKOLEN M.M. (22) 

3.22.01 Folkeskoler 
 1 Drift 
  092 Deltagerbetaling 
 2 Statsrefusion 
  004 Tilskud vedrørende skolelån 
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 
3.22.05 Skolefritidsordninger 
 1 Drift 
  002 Søskendetilskud 
  003 Fripladser i skolefritidsordninger 
  092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud 
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 
 1 Drift 
  001  Objektiv finansiering af regionale tilbud 
  002 Køb af pladser 
3.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 
 1 Drift 
  001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private 

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

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

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

håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 

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

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

kostskoler 
3.22.14  Ungdommens Uddannelsesvejledning 
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 

1 Drift 
 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 

  002 Køb af pladser  
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 

1 Drift 
 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 

  002 Køb af pladser  
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 
 



Budget- og regnskabssystem 3.3  - side  2 

  

Dato: Juli 2009  Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2009 
 

UNGDOMSUDDANNELSER (30) 

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

undervisningsforløb 
  003 Supplerende tilskud 
  004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler  
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
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FOLKEBIBLIOTEKER (32) 

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

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

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

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

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

om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser 
m.v. 

 
Regional udvikling vedr. uddannelse (41) 

3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 

DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE (25) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 43, stk.1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 
2-4 og 76, stk. 1).  
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 

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

1, nr. 4) 
  006 Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 5 og 6) 
  007 Advokatbistand (§ 72) 
  008 Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2) 
  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 
  004 Refusion vedrørende advokatbistand 
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
 1 Drift 
  002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (§ 

176) 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
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5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
 1 Drift 
  001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8 
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 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 
 
5.32.30 Ældreboliger 
 1 Drift 
  001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 
  005 Lejetab 
  006 Eventuelt tab på garanti for indekslån 
  092  Lejeindtægter 
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 
 1 Drift 
  001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) 

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

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

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

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

randør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 
  012 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) i friplejeboliger (friplejebo-

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

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

(friplejeboligloven § 32) 
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit 

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

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

vens § 79 
   003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betyde-

ligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens § 84, 85 og 102.  

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

med afløsning og aflastning 
  2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 
 1 Drift 
  094 Beboeres betaling for husleje 
  096 Beboeres betaling for el og varme 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.3 - side  2 

  
Dato: 17. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 

 
 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring  
 1 Drift 
  001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)  
  002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112) 
  003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112) 
  004 Høreapparater til personer (servicelovens § 112) 
  005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) 
  006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) 
  007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) 
  008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (servicelovens §§ 112 og 113) 
  009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) 
  010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) 
  011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) 
  091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens § 114) 

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

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

vens § 122 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 

5.46.60 Introduktionsprogram 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 integrationsprogram iføl-

ge 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 introduktionsprogrammet 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 001-012 
  002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 
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5.46.61 Introduktionsydelse 
 1 Drift 
  004 Ydelse til udlændinge 
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 
  090 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 50 pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 pct. 

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

refusion 
 2 Statsrefusion 
  004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge 
  005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 
 
5.46.65 Repatriering 
 1 Drift 
  001 Hjælp til repatriering 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 
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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 65 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, 6 og 7, i lov om 

sygedagpenge 

   006   Sygedagpenge med 35 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedag-

penge 

   007   Driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge med 50 

pct. refusion efter kapitel 10 og 11 samt udgifter til hjælpemidler, jf. ka-

pitel 14 og §§ 76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

   008   Løntilskud med 65 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansæt-

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

indsats 
  011 Tilbagebetaling af refusion til staten for sygedagpenge som følge af 

tilsyn, kontrol og revision 
  090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 
   
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion 
  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. 005 

og 008) 

   007  Refusion af sygedagpenge med 35 pct. refusion (grp. 006) 

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

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 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.9 - side  2 

  
Dato: December 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010/Regnskab 2011 

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

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

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

ven 

 100 Udgifter og tilskud til akutte flaskehalsproblemer, jf. § 42 i styringsloven 

 101 Løntilskud til forsikrede ledige med løntilskud med 75 pct. refusion (Lov 

om aktiv beskæftigelsesindsats § 51) 

 

2 Statsrefusion 

 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og 

beskæftigede, seks ugers selvvalgt uddannelse samt jobrotation med 

100 pct. refusion (grp. 013, 014, 015, 016 og 017) 

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

011,012 og 101)  

 003   Berigtigelser 

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

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

 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 
 
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 beskæftigelsesindsats. 
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  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. § 
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  
 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 andet tilbud ved manglende overholdelse af kvote for løntil-

skudsstillinger, kommunen som ansvarlig myndighed (§ 56 i lov om an-

svaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og § 2, stk. 

4 i Lov nr. 176 af 27. februar 2007) 
 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) 
  004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæf-

tigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 2) 
  005 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi (Lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats § 32, stk. 1, nr. 2) 
  006 Arbejdsmarkedsuddannelser (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 

32, stk. 1, nr. 3) 
  007 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb (Lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats § 32) 
  008 Tilskud til jobcentre til ikke forsikrede ledige fra den statslige flaske-

halsbevilling (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 (lov om 

aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76 og 77). 
  012 Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81 
  013 Flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvali-

ficering ved ansættelse for kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats §§ 8, 81a og 99). 

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

  014 Ordinære uddannelsesforløb (§ 32, stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats). 

  016 Produktionsskoler (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1) 

  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 for aktiverede kon-

tanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats kap. 10-12) 

  019 Udgifter og tilskud til jobcentre og pilotjobcentre vedrørende kommuna-
le målgrupper afholdt i forbindelse med akutte flaskehalsproblemer, jf. 
Styringsloven § 42 

  020 Driftsudgifter til ledige selvforsørgende efter § 75 a i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

  092 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v. 
(Lov om aktiv beskæftigelse § 32, stk. 2) 

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

 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 
  007 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, uddannel-

sesaktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (§ 100, stk. 2 og 3 i Lov om ak-
tiv socialpolitik og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 118, stk. 
1, og 119, stk. 1) 
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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 til andre aktører vedr. ikke-forsikrede ledige 
  002 Administrative udgifter 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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SKATTER (68) 

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

tik)  
  002 Registrering af forskydninger i lån til betaling ejendomsskatter 
   003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen 
   004  Udlån til regioner som følge af delingsaftalen 
   005 Udlån til staten som følge af delingsaftalen 

8.32.26 Ikke-likvide obligationer 
8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden 
 
 
UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

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

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

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

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

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

8.50.50 Kassekreditter og byggelån 
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0.25.13 Andre faste ejendomme 
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende ejendomme, som ikke kan 
henføres til funktion 0.25.11 og 0.25.12. 
 
Udgifter og indtægter i forbindelse med ejendomme til konkrete kommunale formål regi-
streres på kontiene vedrørende disse områder. 
 

0.25.15 Byfornyelse  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, herunder i forbindelse med garan-
tier, i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, tidligere lov om byfornyelse og 
boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om privat byfor-
nyelse. 
 
Nedenfor er ”byfornyelse” anvendt som fællesbegreb for ”byfornyelse” og ”sanering”. 
 
Der er autoriseret følgende drifts- og anlægsgrupperinger hertil: 
 
  001 Udgifter til byfornyelse 

Herunder registreres alle udgifter i medfør af lov om byfornyelse og ud-
vikling af byer, tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, tidligere 
lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om privat byfornyelse. 

 
  002 Indtægter vedrørende byfornyelse 

Herunder registreres alle indtægter, jf. lov om byfornyelse og udvikling 
af byer nr. 1234 af 27. december 2003, tidligere lov om byfornyelse og 
boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov 
om privat byfornyelse. 

 
  003 Tilbagekøbsret 

Herunder registreres indtægter og udgifter vedrørende frikøb eller ud-
skydelse af kommunal tilbagekøbsret. 

 
Tillige registreres som udgift tilbagebetaling af statens andel af betaling 
vedrørende frikøb eller udskydelse af kommunal tilbagekøbsret. 
 

  004 Refusion af byfornyelsesudgifter 
Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter til byfornyelse, jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer nr. 
1234 af 27. december 2003, tidligere lov om byfornyelse og boligfor-
bedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om pri-
vat byfornyelse. 
 
Som udgift registreres tilbagebetalinger af statslig refusion. 
 

020 Støtte fra indsatspuljen 
Herunder registreres tilskud fra staten i forbindelse med den særlige 
indsatspulje… 

 
Bortset fra tilskud til personer i medfør af Byfornyelsesloven, der registreres på funktion 
5.57.77, grp. 002, registreres samtlige udgifter og indtægter som anlæg, indtil endeligt 
regnskab for den enkelte plan/beslutning aflægges.  
 
Udgifter og dertil relaterede indtægter (også refusion fra staten) til byfornyelse kan bog-
føres som enten drift eller anlæg. Det gælder for kontering af en indtægt/refusion, at 
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015  Flygtninges fraflytning, tilbagebetalinger 

 
Herunder registreres indtægter som følge af tilbagebetalinger af tidlige-
re udbetalt tilskud vedrørende flygtninges flytning i forbindelse med 
istandsættelse og leje, jf. §§ 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte og 
udgifter afholdt efter § 62 i lov om almene boliger. 

 
016  Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger 

 
Herunder registreres indtægter som følge af tilbagebetalinger af tidlige-
re udbetalt tilskud vedrørende lejetab mv., herunder manglende udlej-
ning vedrørende andre end flygtninges flytning, flygtninges flytning i 
forbindelse med istandsættelse og leje, jf. §§ 70 og 71 i lov om indivi-
duel boligstøtte og udgifter afholdt efter § 59 i lov om almene boliger. 
Der modposteres på gruppering 092. 
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  092 Lejeindtægt 

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

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

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

 
  002 Beboerindskudslån i almene boliger 

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

 
 003 Huslejetilskud i friplejeboliger 

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

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

 
  005 Beboerindskud i friplejeboliger 

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

 
Der er på funktionen registreret følgende anlægsgrupperinger:  
 
  001 Administrationsgebyr 

   Herunder registreres udgifter til administrationsgebyr i egne ejendomme 
 
  002 Servicearealtilskud 

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

 
  003 Udgift til servicearealer 

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

FRITIDSOMRÅDER (28)  

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg 
af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, strandområder og 
kolonihaver. Udgifter afholdt i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af skov-
arealer registreres på funktion 00.38.53.  
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Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og anlæg af fritidsområder registreres på 
autoriseret funktion 0.28.20 Fritidsområder. 
 
Lønudgifter til driftspersonale registreres på autoriseret funktion 0.28.20 Fritidsområder, 
mens lønudgifter til det administrative personale registreres på funktion 6.45.51. 
 
 

FRITIDSFACILITETER (32) 

På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af 
fritidsfaciliteter. 
 
Lønudgifter til driftspersonale registreres på de enkelte funktioner, mens lønudgifter til 
det administrative personale registreres på funktion 6.45.51. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis 
primære formål ikke er skoleidræt, registreres på denne hovedfunktion. Såfremt det 
primære formål med disse anlæg er skoleidræt, registreres beløbene på funktion 
3.22.18. 
 
Hovedfunktionen består af nedenstående funktioner. 

 
0.32.31 Stadion og idrætsanlæg 
Her registreres indtægter og udgifter vedrørende større idrætsanlæg, stadions og multi-
arenaer m.v. 
  

0.32.35 Andre fritidsfaciliteter  
Her registreres indtægter og udgifter vedrørende øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaci-
liteter.  
 
 

KIRKEGÅRDE (35) 

0.35.40 Kirkegårde 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale kirkegårde, 
krematorier og lignende. 
 
Etablering og tilplantning af de enkelte gravsteder registreres som drift, mens udgifter i 
forbindelse med anlæg af kirkegårde registreres som anlæg. 
 
På funktionen registreres ligeledes kommunale udgifter til begravelser jf. lov om begra-
velser og ligbrænding § 5 stk. 2.   
 
 

NATURBESKYTTELSE (38) 

Her registreres indtægter og udgifter til den kommunale naturbeskyttelsesindsats.  
 
Indtægter og udgifter til lokale naturfredningsnævn registreres på hovedkonto 6, grup-
pering 42 Kommissioner, råd og nævn.  
 
Udgifter i forbindelse med administration af naturbeskyttelsesområdet, herunder udgif-
ter til administrative medarbejdere, i forbindelse med f.eks. naturbeskyttelsesprojekter, 
fredningserstatninger, § 3-arealer, beskyttelseslinier, friluftsreklamer, skove, sandflugt 
m.v., skal registreres på 6.45.54, Administration vedrørende naturbeskyttelse.  
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0.38.50 Naturforvaltningsprojekter 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter på 
kommunale og private arealer. 
 

 
0.38.51 Natura 2000 
Her registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende Natura 2000 aktiviteter.  
 
 

0.38.52 Fredningserstatninger 
Her registreres fredningserstatninger. 
 

0.38.53 Skove 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende drift af de kommunale skove. 
 

0.38.54 Sandflugt 
Her registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende sandflugt, herunder læplantning 
og kystsikring. 
 
 

VANDLØBSVÆSEN (48) 

Det gælder for hele hovedfunktionen, at bidrag pålignet private i henhold til vandløbslo-
ven skal registreres under art 7.2. 
 

0.48.70 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende vandløbsvæsen, som 
ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.48.71-0.48.72. 
 

0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de en-
kelte vandløb. 
 

0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 
På denne funktion registreres bidrag til andre kommuner, pumpe- og landvindingslag 
m.v. for vedligeholdelsesarbejder. 
 
 

MILJØBESKYTTELSE m.v. (52) 

Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på 
forurenede grunde, øvrige planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøom-
rådet. 
 
Udgifter til ekstern konsulentbistand samt udgifter til aflønning af udgående og teknisk 
personale, bl.a. miljøteknikere registreres på de enkelte funktioner.  
 
Udgifter i forbindelse med administration af miljøbeskyttelsesområdet, herunder udgifter 
til administrative medarbejdere, i forbindelse med f.eks. planlægning, undersøgelser og 
tilsyn, kortlægning m.v., skal registreres på 6.45.55, Administration vedrørende miljøbe-
skyttelse.  
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0.52.80 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende miljøbeskyttelses-
foranstaltninger, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.52.81-0.52.89, f.eks. 
i forbindelse med generelle miljøforsikringer. 
 

0.52.81 Jordforurening 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersø-
gelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede 
grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurenet jord eller andre bestemmel-
ser. 
 

0.52.830.52.830.52.830.52.83    RRRRååååstofferstofferstofferstoffer    

Her registreres driftsudgifter vedrørende råstoffer.  
 
Funktionen er forbeholdt Bornholms Kommune, der varetager regionale udviklingsop-
gaver på miljøområdet  

 
0.52.85 Bærbare batterier 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter i forbindelse med indsamlingen af 
bærbare batterier og akkumulatorer, jf. bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer 
og udtjente batterier og akkumulatorer. 
 

0.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og 
tilsyn med virksomheder. 
 
På funktionen er autoriseret følgende tre grupperinger:  
 
  001 Godkendelse/tilsyn med virksomheder – fælles formål  

 Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med godkendelse og 
tilsyn med virksomheder, der ikke kan opgøres på hhv brugerbetalings-
pligtige/ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder.  

 
  002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder 
 

 Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med godkendelse og 
tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.  

 
  003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomhe-

der.  
 

 Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med godkendelse og 
tilsyn med ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder.  

 
Her registreres endvidere køb af fremmede tjenesteydelser i forbindelse 
med godkendelse/tilsyn, samt bidrag til fælleskommunale miljøsamar-
bejder.   

 

0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 
På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlæg-
ning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforurenings-
bekæmpelse, råstoffer, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres end-
videre eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. 
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Det bemærkes, at eventuelle afledte udgifter og indtægter vedrørende miljøvenlige 
jordbrugsforanstaltninger ligeledes registreres her. 
 
Kommunale udgifter til Danmarks Miljøportal registreres på funktionen.  
 
Gebyr vedr. grundvandskortlægning skal registreres på funktionen. 
   
 

DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55) 

0.55.90 Fælles formål 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter, som ikke objektivt kan henføres til 
andre autoriserede funktioner på hovedkonto 0.  
 

0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skade-
dyrsbekæmpelse. 
 

REDNINGSBEREDSKAB (58) 

0.58.95 Redningsberedskab 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det 
kommunale redningsberedskab, jf. lov nr. 137 af 1. marts 2004 (Beredskabsloven) se-
nest ændret ved lov nr. 534 af 24. juni 2005 (konsekvensrettelser i forbindelse med 
kommunalreformen) 
 
På funktionen registreres administrative udgifter for medarbejdere, der fuldt ud beskæf-
tiger sig med beredskabsområdet. Personale, der ikke fuldt ud er beskæftiget med red-
ningsberedskab registreres på 6.45.51. 
 
Der er autoriseret tre grupperinger på funktionen.  
 

  001 Fælles formål 

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

 
  002 Forebyggelse 

På denne funktion registreres indtægter og udgifter, som vedrører red-
ningsberedskabets opgave med at forebygge skader på personer, 
ejendom og miljøet. Herunder registreres bl.a. udgifter vedr. brandtek-
nisk byggesagsbehandling, brandsyn, samt holdnings- og adfærdsrettet 
information og kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institu-

tioner.  
 
  003 Afhjælpende indsats. 

På denne funktion registreres indtægter og udgifter som vedrører red-
ningsberedskabets opgave med at begrænse og afhjælpe skader på 
personer, ejendom og miljøet. På funktionen registreres herudover de 
direkte udgifter til assistancer, bl.a. stationer, mandskab, materiel, ud-
dannelse og enterprisekontrakter.  
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2.22.05 Driftsbygninger og -pladser 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftsbygninger (incl. 
værksteder) og -pladser, herunder materielgårde og oplagspladser m.v. 
 

2.22.07 Parkering 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende parkeringsbilletordnin-
ger og parkeringsafgifter. På funktionen er autoriseret tre driftsgrupperinger: 
 
  005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter 
  091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger 
  092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter 
 
Der er endvidere autoriseret en drifts- og anlægsgruppering på funktionen: 

 
006 Parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige parkeringspladser 

og -anlæg 

På grupperingen registreres udgifter og indtægter forbundet med 
parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige parkerings-
pladser og –anlæg, jf. § 107, stk. 1 i bekendtgørelse af lov om of-
fentlige veje. 

 
Ved kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger forstås beløbet, som 
bilisterne betaler for at holde på en offentlig parkeringsplads, jf. § 107, stk. 2 i 
bekendtgørelse af lov om offentlige veje. 
 
Ved kommunale indtægter fra parkeringsafgifter forstås beløbet, som bilisterne 
betaler for at have holdt ulovligt eller for ikke at have købt en parkeringsbillet, jf. 
§ 4 i bekendtgørelse om kommunal parkeringskontrol.  
 
Opkrævede indtægter fra parkeringsafgifter (såvel den kommunale som statsli-
ge andel) registreres ved at kreditere gruppering 092 på funktion 2.22.07 Parke-
ring med modpost på funktion 8.28.15 Andre tilgodehavender. Den statslige 
andel registreres ved at debitere gruppering 092 på funktion 2.22.07 med mod-
post på 8.48.49 Staten. 
 
Indbetalte parkeringsafgifter krediteres funktion 8.28.15 Andre tilgodehavender 
med modpost på de likvide aktiver. Afregningen til staten foretages ved at debi-
tere funktion 8.48.49 Staten med modpost på de likvide aktiver.    
 
Det skal bemærkes, at evt. tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter skal regi-
streres på gruppering 005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter med mod-
post på funktion 8.28.15 Andre tilgodehavender. Hvis kommunen har indgået 
en aftale med staten om, at tabet deles mellem stat og kommune, så skal den 
statslige andel af tabet debiteres på funktion 8.48.49 Staten, mens funktion 
2.22.07 gr. 092 krediteres. 
 

KOMMUNALE VEJE (28) 

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og 
vedligeholdelse samt anlæg af veje, hvor kommunen er vejmyndighed. 
 

2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedlige-
holdelse af færdselsarealer. 
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  003 Entrepriser 

Her registreres udgifter ved entrepriser, dvs. alle arbejder og leveran-
cer, for hvilke der foreligger en bindende aftale mellem bygherre og en-
treprenør. Endvidere registreres udgifter til tillægsarbejder i forbindelse 
med entrepriserne, herunder regningsarbejder og bygherreleverancer, 
der er knyttet til entrepriserne. 

 
  004 Eget regi 

Her registreres udgifter til arbejder, som udføres ved kommunens egen 
foranstaltning. 

 
  005 Andet 

Her registreres de udgifter og indtægter, der er forbundet med et an-
lægsarbejde, men som ikke skal registreres på de øvrige grupperinger, 
f.eks. advokatsalærer, stempelafgifter og lignende i forbindelse med en-
treprisekontrakter. Endvidere registreres her anlægstilskud fra kommu-
ner eller private. 

 

2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter anlæg (dranst 3) af standardforbed-
ringer af eller på eksisterende færdselsarealer. F.eks. sideudvidelser, helleanlæg, 
svingbaner, rundkørsler, etablering af nyt udstyr og udskiftning til bedre standard. 
 
På kontoen for det enkelte arbejde registreres tillige udgifter og indtægter vedrørende 
samtlige følgearbejder. 
 
Det bemærkes, at udgifter vedrørende planlægning af standardforbedringer registreres 
på funktion 2.28.11. 
 
På funktionen er i regnskabet autoriseret samme anlægsgrupperinger som anført under 
2.28.22 Vejanlæg. 
 
 

KOLLEKTIV TRAFIK (32) 

2.32.30 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på 
funktionerne 2.32.31-2.32.35. 
 

2.32.31 Busdrift 
På denne funktion registreres kommunale tilskud til trafikselskaber.  
Øvrig busdrift konteres på den kommunale aktivitet (funktion), som  busdriften udføres 
for. 
 
Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen: 
 
 001  Tilskud til trafikselskaber 

Her registreres den del af tilskuddet  til trafikselskaber  for busruter, der  
udføres af private leverandører. Tilskuddet registreres ved anvendelse af 
art 5.9. Den øvrige del af tilskuddet til trafikselskabet registres direkte på 
funktionen. 
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2.32.33 Færgedrift 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende færgedrift, f.eks. tilskud 
til trafikbetjening af små øer. 
 
Renter af gæld vedr. færgeinvesteringer og til ombygning af færgelejer optages på en 
af funktionerne 7.55.68-7.55.76 (gruppering 002) afhængig af lånekreditor med dranst 
4, mens afdragene debiteres på funktion 8.55.78 med dranst 6 ved anvendelse af ho-
vedart 6 Finansudgifter. Hjemtagne lån til færgeinvesteringer, omfattet af loven, regi-
streres ligeledes på funktion 8.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer, og nedskri-
ves på funktion 9.55.78 Langfristet gæld vedrørende færgeinvesteringer med modpost 
på 9.75.99. 
 
Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen: 
 
 001  Tilskud til trafikselskaber 

Her registreres den del af  tilskuddet til trafikselskaber for færgedrift der 
udføres af private leverandører. Tilskuddet registreres ved anvendelse af 
art 5.9. Den øvrige del af tilskuddet til trafikselskaber registreres direkte 
på funktionen. 

 

2.32.34 Lufthavne 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende lufthavne, herunder 
kommunale flyvepladser samt tilskud til fælleskommunale lufthavne. 
 

2.32.35 Jernbanedrift 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende jernbanedrift, herunder 
tilskud til privatbaner. 
 
Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen: 
 
 001  Tilskud til trafikselskaber 

Her registreres den del af tilskuddet til jernbanedrift der udføres af private 
leverandører. Tilskuddet registreres ved anvendelse af art 5.9. Den øvri-
ge del af tilskuddet registres direkte på funktionen. 

 

HAVNE (35) 

På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende havne, kystbe-
skyttelse mv. Det bemærkes, at kommunale trafikhavne ikke er integreret i det kom-
munale budget- og regnskabssystem. Hvis kommunen er regnskabsførende for en tra-
fikhavn, skal regnskabet føres uden for det autoriserede regnskabssystem. 
 

2.35.40 Havne 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende fiskerihavne og ar-
bejdshavne samt tilskud til trafikhavne. 
 

2.35.41 Lystbådehavne m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende lystbådehavne, skude-
havne og marinaer.  
 

2.35.42 Kystbeskyttelse 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kystbeskyttelse, jf. lov 
om kystbeskyttelse.  
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Ved registrering af udgifter efter folkeskolelovens § 20, stk. 5 anvendes art 4.0. 
 

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

delinger ved private gymnasieskoler  

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

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

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

    006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23  

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

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

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

Her registreres kommunernes bidrag til staten for elever på efterskoler, 

husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler, jf. 

lov om frie kostskoler. Bidraget registreres på art 4.6. 

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

husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjsko-
ler 

Her registreres kommunernes bidrag til staten for elever med svære 

handicap på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter til idrætsfaciliteter, hvis primære 
målgruppe er børn og unge  
 
På funktionen konteres udgifter og indtægter til både idrætsfaciliteter, som ligger i direk-
te tilknytning til én skole samt idrætsfaciliteter for børn og unge, som ikke entydigt kan 
henføres til en bestemt skole. Disse idrætsfaciliteter anvendes primært til idrætsunder-
visning, men kan samtidig fungere som idrætsfaciliteter for børn og unge uden for sko-
lernes åbningstider. Der kan f.eks. være tale om gymnastiksale, boldbaner, klubfacilite-
ter, svømmehaller m.v. 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.3 - side  7 

  
Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2009 
  

For større idrætsanlæg, stadions og multiarenaer mv. som ikke primært anvendes i 
undervisningsøjemed eller af børn og unge udenfor skolernes åbningstider, men f.eks. 
til eliteidræt sker registreringen fortsat på funktion 0.32.31 Stadion og idrætsanlæg  
 

UNGDOMSUDDANNELSER (30) 

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

Her registreres kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever 
på produktionsskoler. Øvrige udgifter og indtægter vedrørende produk-
tionsskoler registreres på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger, 
gruppering 016. 

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

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

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

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

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

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

 
  004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler 

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

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

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

FOLKEBIBLIOTEKER (32) 

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

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

 
På grupperingen registreres under art 7.9 også indtægter fra lånerers 
erstatning af bøger og tidsskrifter. Salg af bøger registreres under art 
7.2.
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Det bemærkes, at fællesudgifter og -indtægter mellem samme type af institutioner regi-
streres på funktionen for denne institutionstype. Fællesudgifter og -indtægter mellem 
forskellige typer af institutioner registreres på funktion 5.25.10. 
 

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

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

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

stk. 2 i dagtilbudsloven) 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.1 - side  3 

  
Dato: December 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 

 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

 
  003 Administrationsbidrag til privatinstitutioner 

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

 
  004 Bygningstilskud til privatinstitutioner 

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

 
  005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner 

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

 

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

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

 
  007 Fripladstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og 

klubber og i puljeordninger 

Her registreres kommunens udgifter vedr. fripladstilskud til puljeordnin-
ger, jf. servicelovens §§ 43, stk. 1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 
1.  
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TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 
 
 

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, netværks-
plejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholds-
steder for børn og unge, jf. § 66 i lov om social service. 
 
Det bemærkes, at udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven og efter §§ 32 og 36 i lov om 
social service og undervisningstilbud efter folkeskoleloven, til børn og unge der er an-
bragt i plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge, ikke registreres på denne 
funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionerne Dagtilbud til børn og 
unge og Folkeskolen. 
 
Udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer på 18/23 år og derover 
med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer 
efter § 107 i lov om social service registreres ikke her, men på funktion 5.38.52 Kom-
munale botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov. 
 
Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i 
plejefamilier eller opholdssteder mv. og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 
55, stk. 2 i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnophol-
det på de relevante driftsgrupperinger på funktion 5.28.20. 
 
Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktivite-
ter udenfor folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de rele-
vante driftsgrupperinger under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke 
registreres med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden 
moms. 
 
Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området 
skal konteres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger.    
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 
75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgn-
ophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1 i lov om 
social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i 
plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 4 i lov om social 
service. 

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

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i netværksplejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, 
§ 58 og § 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter 
til døgnophold i netværksplejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 
3, nr. 1 i lov om social service.  
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Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i netværkspleje-
familier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 4 i lov om social ser-
vice. 

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

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 4, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og 
§ 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgn-
ophold i opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1 i lov 
om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsop-
hold i opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 4 i lov om 
social service. 

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

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdningsskoler, 
efter § 66, stk. 1, nr. 4, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i lov om social 
service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i kost- og ef-
terskoler for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social ser-
vice. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i kost- og 
efterskoler for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 4 i lov om social 
service. Det bemærkes, at udgifter til økonomisk støtte til ophold på 
kost- og efterskoler efter § 40, stk. 2, nr. 10 i lov om social service, re-
gistreres på gruppering 011 på funktion 5.28.21. 

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

stk. 1, nr. 4) 

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

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

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i skibsprojekter mv. efter § 66, stk. 1, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og 
§ 75 i lov om social service, herunder udgifter til andre typer af op-
holdssteder, der ikke er registreret på gruppering 001-005. Endvidere 
registreres her udgifter til døgnophold i skibsprojekter mv. for 18-22-
årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden regi-
streres her udgifter til udslusningsophold i skibsprojekter mv. for 18-22-
årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 

 
  007 Advokatbistand (§ 72) 

Her registreres udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens in-
dehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om 
tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige 
undersøgelser mv., jf. § 72 i lov om social service. 
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008 Kommunale plejefamilier (§ 66 stk. 1, nr. 2) 
Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser udenfor hjemmet 
i kommunale plejefamilier efter § 66 stk. 1 nr. 2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7.  
Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i kommunale plejefa-
milier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. 
Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i kommunale 
plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 4 i lov om social 
service. 
 

 
092 Betaling (§ 159 og § 160) 

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

 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foran-
staltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. § 52, stk. 3, nr. 1-7 og 
9-10, § 40, stk. 4 og 5, § 54 og § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 3 i lov om social service. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende ophold i tilbud efter dagtilbudsloven, 
og efter §§ 32 og 36 i lov om social service, samt undervisningstilbud efter folkeskolelo-
ven, ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hoved-
funktionerne Dagtilbud til børn og unge og Folkeskolen.  
 
Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktivite-
ter uden folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevan-
te driftsgrupperinger under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke regi-
streres med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden 
moms. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 

2) 

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

 
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 

problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 

Her registreres udgifter til familiebehandling eller behandling af barnets 
eller den unges problemer, jf. § 52, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. 

 
  004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet 

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

Her registreres udgifter til døgnophold for både forældremyndighedens 
indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien på 
døgninstitutioner, i plejefamilier, på andre godkendte opholdssteder el-
ler botilbud godkendt af kommunen, jf. § 52, stk. 3, nr. 4 i lov om social 
service. 
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  005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 

Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefami-
lier, netværksplejefamilier, i plejefamilier, på godkendte opholdssteder 
eller på døgninstitutioner, jf. § 40, stk. 3, nr. 5 i lov om social service. 
Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et 
døgnophold og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 55, stk. 2 
i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve 
døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktioner 5.28.20 
og 5.28.23. 

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

§ 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 3) 

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

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

Her registreres udgifter til fast kontaktperson for hele familien, jf. § 52, 
stk. 3, nr. 7 i lov om social service. 

 
  009 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgi-

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

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

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

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

Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgiv-
ning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. § 52, stk. 3, nr. 9 
i lov om social service. Endvidere registreres udgifter vedrørende an-
den form for støtte til unge over 18 år, jf. § 76 stk. 3, nr. 4, i lov om so-
cial service. 

 
  011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må 

anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns el-
ler en ungs særlige behov for støtte (§ 52a)  

 Her registreres udgifter til forældremyndighedsindehaveren i forbindel-
se med:  

 1) Udgifter i forbindelse med konsulentbistand efter § 11, stk. 3.  
2) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, hvis 

støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foran-
staltning efter § 52, stk. 3.  

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

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

 5) Udgifter i forbindelse med prævention. 
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  013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 
med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for 
hjemmet (§§ 54 og 54 a) 

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

 

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale 
og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 
§ 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og § 45 i lov om social service, jf. § 66 i lov om social service. 
Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 
76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsop-
hold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. Lige-
ledes registreres udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. § 123 b i lov om social ser-
vice. 
 
Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået 
driftsoverenskomst med, udformes efter de samme regler som for de regionale og 
kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5. 
 
Udgifter til sikrede døgninstitutioner registreres ikke på denne funktion, men på funktion 
5.28.24. 
 
Det bemærkes, at udgifter til dagtilbud og klubtilbud til børn og unge efter §§ 20, 32, 33 
og 36 i lov om social service, der er anbragt på døgninstitutioner for børn og unge ikke 
registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionen 
Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge. 
 
Udgifter til undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge anbragt på døgn-
institutioner skal ikke registreres på denne funktion, men på relevant funktion under 
hovedfunktion Folkeskolen.  
 
Det bemærkes desuden, at udgifter vedrørende botilbud til personer på 18/23 år og 
derover med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 108 i lov om social ser-
vice registreres på funktionerne 5.38.50.  
 
Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funktion, men 
sammen med de øvrige udgifter til botilbud til voksne efter § 107 i lov om social service 
på funktionerne 5.38.52.  
 
Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i 
døgninstitutioner og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 55, stk. 2 i lov om 
social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante 
driftsgrupperinger på funktion 5.28.23. 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.2 - side  6 

  
Dato: December 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 
 

 
Lommepenge og arbejdsvederlag til børn og unge registreres på de relevante drifts-
grupperinger under art 5.2. 
 
Der er autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter til henholdsvis døgnin-
stitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne, jf. § 67, stk. 2 i lov om social service, og til døgninstitutioner for børn og unge 
med sociale adfærdsproblemer, jf. § 67, stk. 1 i lov om social service. 
 
Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets 
eller den unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. § 159 i lov om social ser-
vice, samt den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. § 160 i lov om social 
service. 
 

5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutio-
ner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. 
Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant 
aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Socialministeriet efter 
indstilling fra kommunen, jf. Socialministeriets regler herom.  
 
På funktionen registreres desuden udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kri-
minalforsorgens institutioner, jf. § 174, stk. 5 i lov om social service. 
 
Der er autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets eller den 
unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. § 159 i lov om social service, samt 
den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. § 160 i lov om social service. 
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  013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejebo-
ligloven § 32) 

Her registreres kommunernes udgifter til friplejeboligleverandørers le-
verance af ydelserne social pædagogisk bistand, jf. servicelovens § 85, 
genoptræning, jf. servicelovens § 86, ledsagelse, jf. servicelovens § 97, 
særlige kontaktpersoner for personer, der er døvblinde, jf. servicelo-
vens § 98 og behandlingsmæssige tilbud, jf. servicelovens § 102, jf. 
friplejeboliglovens § 32. 

 

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

Her registreres kommunernes udgifter til friplejeboligleverandørers le-
verance af ydelserne efter servicelovens § 83 herunder mad, vask, lin-
ned mv., jf. friplejeboliglovens § 32. Ydelser der registreres her kan på-
lægges egenbetaling i henhold til servicelovens § 161. 

 

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

Her registreres betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservi-
ce til modtagere omfattet af frit valg af leverandører (betaling, jf. Ser-
vicelovens § 161 og Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for 
generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter 
servicelovens §§ 79,83 og 84). 

 
  093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undta-
   get frit valg af leverandør 

Her registreres betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservi-
ce til beboere i plejeboliger, plejehjem, beskyttede boliger, friplejeboli-
ger og tilsvarende boligenheder, der er undtaget frit valg af leverandør 
(jf. servicelovens § 161 og Socialministeriets bekendtgørelse om beta-
ling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. 
efter servicelovens §§ 79. 83 og 84). 
 
Det bemærkes, at betaling for husleje, el og varme for beboere i pleje-
hjem og beskyttede boliger, jf. servicelovens § 192, registreres på funk-
tion 5.32.34, gruppering 094 og 096. 

 

5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 
Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for 
ældre og handicappede 
 
Det bemærkes, at udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelo-
vens § 86 registreres på gruppering 001 på funktion 4.62.82 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen: 
 
  001 Forebyggende hjemmebesøg  

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende hjem-
mebesøg, jf. lov om forebyggende hjemmebesøg mv. 
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  002  Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (service-
lovens § 79) 

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

 
  003  Afløsning, aflastning og hjælp m.v. personer med betydelig nedsat 

funktionsevne (servicelovens §§ 84, 85 og 102) 

 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflast-
ning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en 
person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 84 i lov om 
social service, herunder udgifter til serviceydelser til brugere af dag-
hjem og dagcentre, der drives i henhold til §§ 84-85 i lov om social ser-
vice. 

 
Desuden registreres her udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt op-
træning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale proble-
mer, jf. § 85 i lov om social service.   

   
Her registreres endvidere udgifter til behandling af personer med bety-
delig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med sær-
lige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem an-
den lovgivning, jf. § 102 i lov om social service. 

 
Udgifter til hjælp, som ydes efter §§ 84-85 og 102 til personer, som bor 
i ældre- og plejeboliger eller som har ophold i plejehjem og beskyttede 
boliger efter § 192, registreres ligeledes her. 
 
Udgifter efter §§ 84-85 og 102, som ydes i forbindelse med ophold i bo-
former efter servicelovens §§ 107-110, registreres derimod på funktio-
nerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50 og 5.38.52. 
 
 Udgifterne til aflastning efter § 84 uden for hjemmet i form af dag-, nat- 
eller døgnophold i botilbud eller i plejefamilie mv. registreres på de re-
levante funktioner for de pågældende institutioner og boformer (funkti-
onerne 5.38.50, 5.38.52, samt for børn og unge funktionerne 5.28.20 
og 5.28.23) 
 

092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende 
 sigte 

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

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

delse med afløsning og aflastning 
Her registreres midlertidige beboeres betaling for personlig og praktisk 
hjælp samt madservice under deres aflastningsophold i plejeboliger og 
lignende samt betaling for personlig og praktisk hjælp i forbindelse med 
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afløsning og aflastning i eget hjem (betaling jf. servicelovens § 161 og 
Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og 
tilbud om personlig og prakstisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 
83 og 84). 
 

 
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligdelen af plejehjem 
og beskyttede boliger efter § 192 i lov om social service, herunder udgifter og indtægter 
vedrørende el og varme, jf. Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og beskyt-
tede boliger.  
 
Funktionen skal således kun anvendes af de kommuner, der fortsat har sådanne pleje-
hjem og/eller beskyttede boliger. 
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende serviceydelser i form af personlig 
og praktisk hjælp, afløsning eller aflastning, mv. til beboere i plejehjem og beskyttede 
boliger registreres på de relevante grupperinger under funktionerne 5.32.32 og 5.32.33. 
Genoptræning og vedligeholdelsestræning registreres på gruppering 001 under funkti-
on 4.62.82. 
 
Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger (gruppering 094 og 096) til regi-
strering af beboeres betaling for henholdsvis husleje, jf. §§ 16 - 19 i Socialministeriets 
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bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger, og for el og varme, jf. § 20, stk. 1 i 
Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger. 
 

5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemid-
ler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i 
lov om social service. 
 
Ved direkte køb af hjælpemidler anvendes de enkelte udgiftsarter, dvs. købet artskonte-
res efter beskaffenhed. Dette indebærer, at art 5.2 kun anvendes, når der er tale om 
direkte overførsler til personer, dvs. der skal ske direkte fakturering fra leverandør til 
modtageren. Samme regel gælder også for boligindretning. 
 
Specielt for biler bemærkes, at disse hjælpemidler på funktion 5.32.35 altid skal regi-
streres under anvendelse af art 5.2. 
 
Pålægges det brugeren af hjælpemidlet at betale en del af udgiften - eventuelt over en 
årrække i form af, at kommunen yder et lån - berører afdragsbetalingerne ikke kommu-
nens adgang til at få momsrefusion. Afdragsbetalingerne sidestilles herved med andre 
brugerbetalinger på det sociale område. 
 
I de tilfælde, hvor kommunen forestår indkøb af hjælpemidler til f.eks. hjælpemiddelde-
poter, registreres udgiften på funktion 5.35.40.  
 
Når et hjælpemiddel overføres til funktion 5.32.35 fra kommunens egen hjælpemiddel-
central, registreres overførslen som en intern transaktion, dvs. ved anvendelse af 
plus/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter 
under hovedart 9. 
 
Ved udlån i henhold til serviceloven under funktion 5.32.35 debiteres udlånet funktionen 
ved lånets udbetaling. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en 
registrering over status af den afdragspligtige del af udlånet, således at kommunens og 
statens andel debiteres funktion 9.32.25 til kredit for balancekonto 9.75.99. Ved indbe-
taling af afdrag krediteres funktion 5.32.35. Senest i forbindelse med regnskabsafslut-
ningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 til debet for balancekonto 9.75.99. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114) 

Her registreres udgifter til støtte til køb af bil til personer med en varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 114 i lov om social ser-
vice. Endvidere registreres her udgifter til støtte til udskiftning af bil, 
støtte til nødvendig indretning mv., tilskud til køreundervisning mv., 
samt støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil, 
jf. § 114, stk. 3 i lov om social service og Socialministeriets bekendtgø-
relse om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114. 

 
  002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112) 

Her registreres udgifter til kommunalt ydede optiske synshjælpemidler 
og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med en varigt 
nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidel-
ser, jf. § 112 i lov om social service. 

 
  003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112) 

Her registreres udgifter til arm- og benproteser, der ydes af kommunen, 
jf. servicelovens § 112. 
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  004 Høreapparater (servicelovens § 112) 

Her registreres udgifter til høreapparater og batterier ydet af kommu-
nen, jf. § 112 i lov om social service. Udgifterne registreres under an-
vendelse af art 2.9. Endvidere registreres her udgifter til tilskud til høre-
apparater til personer, som vælger at blive behandlet af en privat, god-
kendt høreapparatleverandør, jf. § 112, stk. 3 i lov om social service. 
Tilskuddet registreres under anvendelse af art 5.2. 

 
  005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) 

Her registreres udgifter til ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj, ydet af 
kommunen i henhold til servicelovens § 112. 
Grupperingen omfatter bl.a. ortopædiske sko og indlæg, brystproteser, 
bandager og korsetter.  

 
  006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) 

Her registreres udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler ydet af 
kommunen i henhold til servicelovens § 112.  

 
Grupperingen omfatter bl.a. bleer og alle hjælpemidler til afhjælpning af 
stomier, herunder udbetalte kontante ydelser. 

 

  007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) 

Her registreres udgifter til andre hjælpemidler ydet af kommunen i hen-
hold til servicelovens § 112. Grupperingen omfatter andre kommunalt 
ydede hjælpemidler end ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj og inkon-
tinens- og stomihjælpemidler. 

 
  008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (servicelovens §§ 112 og 113) 

Her registreres udgifter til særlige informationsteknologiske hjælpemid-
ler og dertil understøttende hjælpemidler ydet af kommunen, jf. § 112 i 
lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til forbrugsgo-
der, som er en del af et informationsteknologisk hjælpemiddel, som 
kommunen yder støtte til, jf. § 113 i lov om social service. 

 
  009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) 

Her registreres udgifter til hjælp til køb af forbrugsgoder som kommu-
nen yder, jf. servicelovens § 113.  

 
  010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) 

Her registreres udgifter til hjælp til indretning af bolig til personer med 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 116.  

 
Endvidere registreres her udgifter til hjælp til dækning af udgifter til an-
skaffelse af en anden bolig til personer med betydeligt og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 116. 

 
  011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) 

Her registreres udgifter til personer, som på grund af varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individu-
elle transportmidler, jf. servicelovens § 117. 
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  091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. (servicelovens 
§ 114) 

Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter § 114 i 
lov om social service. 

 
  093 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) 

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning, jf. § 116 i 
lov om social service. 

 
 

5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af han-
dicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem 

På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. 
ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 
118, 119 og 122.  
 
På funktionen er autoriseret følgende grupperinger:  
 

  
  001 Løn og plejevederlag til pårørende (servicelovens §§ 118-119) 

   Her registreres udgifter til kommunens ansættelse af personer til pas-
ning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter service-
lovens § 118. Endvidere registreres her udgifter til plejevederlag til på-
rørende til alvorligt syge, der ønsker at dø i eget hjem, jf. servicelovens 
§ 119. 

 
  003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122) 

Her registreres kommunens udgifter til hjælp til sygeartikler og lignen-
dende, jf. servicelovens § 122.  
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RÅDGIVNING (35) 

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, 
herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for 
børn og unge, jf. § 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke 
er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter i forbindelse med konsulentbistand, 
rådgivning om famileplanlægning, rådgivning, undersøgelse eller behandling efter Ser-
vicelovens § 11 stk. 3, 4 og § 12, på nær udgifter til genoptræning, efter Sundhedslo-
vens § 140 og Servicelovens § 86, som konteres på 4.62.82. Rådgivning, der udgår fra 
den centrale forvaltning, registreres på hovedkonto 6. 
 
På funktionen er autoriseret gruppering 001 til registrering af udgifter og indtægter ved-
rørende hjælpemiddelcentraler, herunder indkøb af hjælpemidler, f.eks. i forbindelse 
med etablering og drift af hjælpemiddeldepoter. 
 
Ved overførsel til en institution inden for kommunen registreres transaktionen som en 
intern afregning, dvs. ved plus/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anven-
delse af de interne arter under hovedart 9. 
 
Det bemærkes, at udgifter til Dansk Hjælpemiddel Institut og til Blindeinstituttets mate-
rialesamling registreres på funktionen. 
 
Betaling for rådgivning, som ydes af lands- og landsdelsdækkende institutioner - her-
under videncentre - udgiftsføres på denne funktion. Produktionsomkostningerne i for-
bindelse med rådgivningen og den modtagne betaling registreres på funktionen for den 
institution, der udfører rådgivningen. 
 
Der er autoriseret gruppering 001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsord-
ning under dranst 2. 
 

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

5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelo-
vens §§ 109-110) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer 
med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110.  
 
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt 
psykologhjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter jf. § 109 
stk. 5. Derudover registreres tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens 
§§ 83-86 og 102 som ydes i forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter 
til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet. 
 
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialministeriets 
"Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20, samt om 
flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108", registreres under art 5.2.  
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
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TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 
 

5.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogram-
met 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 introduktionsprogram, 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 to 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 udlændinge på introduktionsydelse. 
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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 samt indvandrere, jf. integrati-
onslovens § 24 c, stk. 2, 3. punkt om tilbud til indvandrere, der deltager 
i et introduktionsforløb. 

. 
 
  006  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 

23b 

    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der 
vedrører flygtninge og familiesammenførte selvforsørgende udlændin-
ge, jf. integrationslovens § 16, stk.2, 3. punkt om tilbud til udlændinge, 
der ikke modtager introduktionsydelse samt indvandrere, jf. integrati-
onslovens § 24 c, stk. 2, 3. punkt om tilbud til indvandrere, der deltager 
i et introduktionsforløb. 

. 
 
  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 samt indvandrere, jf. integrati-
onslovens § 24 c, stk. 2, 3. punkt om tilbud til indvandrere, der deltager 
i et introduktionsforløb. 

. 
 
  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 samt indvandrere, jf. 
integrationslovens § 24 c, stk. 2, 3. punkt om tilbud til indvandrere, der 
deltager i et introduktionsforløb. 

 
  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, 
som deltager i et integrationsprogram. 

 
  012  Udgifter til særligt tilrettelagt danskuddannelse som en del af et 

introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d 

   Her registreres udgifter til særligt tilrettelagt danskuddannelse til ud-
lændinge efter integrationslovens § 24 d til indvandrere, der deltager i 
et introduktionsforløb. 

 
  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. Udgifter til 
danskuddannelse for kursister, som deltager i undervisningen som led i 
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er omfattet 
af lovens § 2, nr. 2-3 (dvs. kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere), 
registreres under 5.68.98 gruppering 018.  

 
  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, 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 efter 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. 10. 

  
  097  Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogram-

met 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. 7 
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.  

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

 
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refu-

sion. 
 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 50 pct. refu-

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

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

pct. refusion. 
 

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

Her registreres udgifter vedrørende hjælp til repatriering, jf. §§ 7 og 8 i 
repatrieringsloven, med 100 pct. refusion. Endvidere krediteres even-
tuel tilbagebetaling af hjælp til repatriering efter repatrieringslovens § 9. 
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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 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 sygedagpenge, 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 65 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, 6 og 7, i lov 

om sygedagpenge 
Her registreres udgifter til sygedagpenge med 65 pct. refusion, jf. §62, 
stk. 6 i Lov om sygedagpenge. 

 
  006 Sygedagpenge med 35 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, i lov om syge-

dagpenge 
Her registreres udgifter til sygedagpenge med 35 pct. refusion, jf. § 62, 
stk. 3 i Lov om sygedagpenge. 
 

   007  Driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge 

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

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

tigelsesindsats 

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. 
 

   008  Løntilskud med 65 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 65 procent i stats-

refusion til udgifterne. 
 
  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, jf. § 62, stk. 4 
i lov om sygedagpenge. 
 
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. 
 

Der er endvidere autoriseret syv grupperinger på dranst 2:  
  002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion 
   
  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. 

005 og 008) 

    Her registreres refusion af sygedagpenge og løntilskud, hvor staten yder 

65 pct. refusion. 

 
 007  Refusion af sygedagpenge med 35 pct. refusion (grp. 006) 

Her registreres refusion af sygedagpenge med 35 pct. refusion.
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ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)  

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. 

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: 

 

001  Vejledning og opkvalificering (inkl. undervisningsmaterialer) vedr. 
forsikrede ledige, jf. § 32, stk. 1 og §§ 76-77 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats 

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 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).  

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 er 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. § 5 i bekendtgørelse om forsøgsordninger 
efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesind-
sats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge. 

 

002  Bonusbetaling til andre aktører vedr. forsikrede ledige henvist ef-
ter 1. januar 2010, jf. §§ 26-32 i styringsloven 

   Her registreres omkostninger ved bonusbetalinger til andre aktører, jf. 
§§26-32 i Styringsloven. 
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   Grupperingen omhandler forsikrede ledige henvist efter 1. januar 2010.
  For forsikrede ledige henvist før 1. januar 2010 henvises de tid-
ligere statslige dele af jobcentrene til funktion 5.68.94 Jobcentrenes ak-
tive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, gruppering 003 Bonus-
betaling til andre aktører for forsikrede ledige.  

    Tilsagn om bonus (dvs. forventning om bonus til konkret henviste per-
soner) kan registreres ved at debitere gruppering 002 ved brug af art 
0.6 og kreditere gruppering 002 Bonusbetaling vedr. jobcentre under 
funktion 8.72.90 Hensatte forpligtelser med art 0.9. 

    Ved udbetaling af bonus debiteres i givet fald gruppering 002 med 
modpost på de likvide aktiver. For at nedskrive tilsagnsforpligtelsen 
krediteres gruppering 002 med art 0.8 og gruppering 002 under funkti-
on 8.72.90 under hensatte forpligtelser debiteres med art 0.9. 

    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  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 er den del af den samlede betaling til an-
dre aktører, som hverken er resultatafhængig/bonusbetaling (der regi-
streres på gruppering 002) eller administrationsudgifter (der registreres 
på gruppering 002 på funktion 6.45.53). Ved forløb under service- og 
LVU-udbuddene samt Hurtigt-i-gang udbuddet er betalingsmodellen - 
og aktørernes fakturering - baseret på, at driftsudgifterne udgør 25 pro-
cent 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  Flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og 
opkvalificering ved ansættelse af forsikrede ledige jf. §§ 8, 81a og 
99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forsøgsbekendtgø-
relse 

    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 be-
skæftigelsesindsats og kapitel 13 i bekendtgørelse om aktiv beskæfti-
gelsesindsats. 

    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.
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    Der registreres her udgifter til opkvalificering af personer uden løntil-
skud, jf. § 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder udgif-
ter til forsøget i perioden 1. august 2009 til 31. august 2012, hvor betin-
gelserne for tilskud forenkles for faglærte og ufaglærte samt ledige med 
en forældet uddannelse og udvides for unge, jf. §§ 6-7 i bekendtgørelse 
nr. 203 af 4. marts 2010 om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for 
og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.  

    

 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 
konteres på gruppering 001). Jobcentret kan afholde udgifter til hjæl-
pemidler i forbindelse med forsikrede lediges deltagelse i opkvalifice-
ring 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  Løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion – statslige og 
regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

     Her registreres jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til statslige og 
regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner i forbindelse med 
ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats.
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    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 på henholdsvis gruppe-
ring 101 (dranst 1) og 002 (dranst 2) på nærværende funktion.  

 

 010 Løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion – private ar-
bejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud til private arbejdsgi-
vere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, stk. 1 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

 011 Løntilskud med 75 pct. refusion – forsikrede ledige over 55 år i 
private virksomheder, jf. §§ 67a-67c i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats 

     Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud til private arbejdsgi-
vere i forbindelse med ansættelse af ledige over 55 år, jf. §§ 67 a - 67 c 
i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

 012  Løntilskud med 75 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 jobcentrenes udgifter til 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 handi-
cappede i erhverv m.v. samt jf. §§ 51 og 52 i Lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. I 2009 hed grupperingen Isbryderordning for nyuddan-
nede handicappede.  

 

 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 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesafta-
ler for beskæftigede, jf. § 98c – 98g i Lov om en aktivbeskæftigelses-
indsats. Arbejdsgivere har ret til tilskud, hvis voksenlærlingen er fyldt 25 
år og ikke i forvejen har en erhvervsuddannelse – dette gælder dog 
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     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  Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige med 100 pct. 
refusion (ekskl. befordring), jf. kapitel 8a i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats 

Her registreres jobcentrenes udgifter til seks ugers selvvalgt uddannel-
se til forsikrede ledige, jf. kapitel 8a i Lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. Det omfatter udgifter til vejledning og opkvalificering, deltager-
betaling samt kost og logi. 

 

 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 ak-
tiv 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, konteres her jobcentrenes 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. 

   

 019  Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger 
for forsikrede og ikke-forsikrede personer jf. § 43 i styringsloven 

Her registreres jobcentrets udgifter til initiativer vedr. større virksom-
hedslukninger, jf. § 43 i Styringsloven. Det vedrører udgifter til opkvali-
ficering, 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 pågælden-
de 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 2009 ændret, og desuden er der i en forsøgsperiode fra 
1. marts 2010 til 31. december 2010 indført mulighed for en suppleren-
de indsats til nyledige efter opsigelsesperioden, jf. § 2 og § 3 i bekendt-
gørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af 
den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats og lov om sygedagpenge. . 

 

Endvidere registreres tilskud modtaget fra beskæftigelsesregionerne 
vedrørende ovenstående aktiviteter.
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 020  Tilskud til flaskehalsproblemer for forsikrede ledige, jf. § 42 i sty-

ringsloven 

Her registreres jobcentrenes aconto beløb og endelige tilskud til fla-
skehalsindsatsen vedrørende de forsikrede ledige, som der kan ydes 
tilskud til fra den særlige statslige flaskehalsbevilling, som beskæftigel-
sesregionerne udmønter, jf. Styringslovens § 42. Det drejer sig om op-
kvalificering og vejledning, refusion af flaskehalskurser hos andre aktø-
rer, opkvalificering i forbindelse med ansættelse af beskæftigede samt 
udgifter til hjælpemidler og mentorer. 

 

 100  Udgifter og tilskud til akutte flaskehalsproblemer, jf. § 42 i sty-
ringsloven 

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 registreres tilskud modtaget fra beskæftigelsesregionen ved-
rørende ovenstående aktiviteter. 

 101   Løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion – kommunale 
arbejdsgivere (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51)   

     Her registreres de samlede bruttoudgifter til løntilskud i forbindelse med 
forsikrede lediges løntilskudsansættelse i kommunen, jf. § 51 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan hjemtage 75 procents 
refusion af disse bruttoudgifter. Refusionen registreres på dranst 2 på 
gruppering 002 Refusion af udgifter til løntilskud med 75 procent refusi-
on (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. 

Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende gruppering: 

 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, 015, 016 og 017) 

 002  Refusion af udgifter til løntilskud med 75 pct. refusion (grp. 009, 
010, 011, 012 og 101) 

 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 

 
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). 
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Udgifter i forbindelse med alt anden administration af jobcentrene, herunder 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 afi jobcentre omkostninger 
ved bonusbetalinger vedrørende forsikrede ledige henvist til andre ak-
tører før 1/1-2010, jf. §§ 26-32 i Styringsloven. De tidligere statslige de-
le 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 
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.  
 
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) 
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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 andet tilbud ved manglende overholdelse af kvote for 
løntilskudsstillinger, kommunen som ansvarlig myndighed (§ 56 i 
lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesind-
sats og § 2, stk. 4 i Lov nr. 176 af 27. februar 2007) 

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. § 56 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive 
beskæftigelsesindsats og § 2, stk. 4 i Lov nr. 176 af 27. februar 2007.   

 
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 

 
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 
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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. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale 
virksomheder. 
 
Det bemærkes, at udgifter vedrørende ledige dagpengemodtagere registreres på funk-
tion 5.68.93/5.68.94, 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 
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centre, gruppering 001 Administrative udgifter til andre aktører vedr. ikke-forsikrede 
ledige. 
 
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 konte-
res. 
 
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. 

 
  004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 2) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte 
projekter og uddannelsesforløb herunder praktik, jf. § 32 stk. 1 nr. 2 og 
§ 33 i kommunalt regi, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsud-
gifterne til projekterne refunderes af staten med 50 pct. indenfor rådig-
hedsbeløbet jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1. 

 
  005 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi (Lov om en aktiv beskæf-

tigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 2) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte 
projekter og uddannelsesforløb herunder praktik i privat regi, jf. § 32, 
stk. 1 nr. 2 og § 33 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsudgifter-
ne til projekterne refunderes af staten med 50 pct. indenfor rådigheds-
beløbet jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1. 

 
  006 Arbejdsmarkedsuddannelser (Lov om en aktiv beskæftigelsesind-

sats § 32, stk. 1, nr. 3) 

Her registreres den del af udgifter og indtægter vedrørende uddannel-
ser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som vedrører AMU-
kurser, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1 nr. 3. Ud-
gifterne refunderes af staten med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet jfr. 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1. I forbindelse med 
regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til arbejdsmarkedsuddan-
nelser, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodta-
gere aktiveret i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. Disse udgifter registreres i regnskabet på uautoriserede grup-
peringer på funktion 5.68.98.
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  007 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb (Lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 32) 

Her registreres den del af udgifter og indtægter vedrørende uddannel-
ser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, der ikke vedrører 
de uddannelser som registreres på gruppering 006, 014, 016 og 018. 
 
Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet 
jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1. 

 
I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til andre 
uddannelser, som kan henføres til personer, der ikke er kontant-
hjælpsmodtagere aktiveret i tilbud efter kapril 10 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. Disse udgifter registreres i regnskabet på uautori-
serede grupperinger på funktion 5.68.98. 

 
  008  Tilskud til jobcentre til ikke forsikrede ledige fra den statslige fla-

skehalsbevilling (Styringsloven § 42). 
   Her registreres tilskud til jobcentrenes udgifter til flaskehalsindsatsen til 

ikke forsikrede ledige fra den særlige statslige flaskehalsbevilling, som 
beskæftigelsesregionerne udmønter, jf. Styringsloven § 42. Det be-
mærkes, at udgifter til flaskehalsindsatsen for ikke forsikrede ledige re-
gistreres på de normale grupperinger for den aktive beskæftigelsesind-
sats, herunder på de relevante grupperinger på funktion 5.68.98. Det 
skal desuden bemærkes, at udgifter og tilskud fra de regionale beskæf-
tigelsesråds pulje til løsning af akutte flaskehalsproblemer skal konte-
res på gruppering 019. Endvidere skal jobcentrenes udgifter og tilskud 
til de ikke forsikrede ledige afholdt i forbindelse med flaskehalsproble-
mer konteres på funktion 5.68.94, grp. 013. 

 
  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 

(lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76 og 77) 

Her registreres udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, ar-
bejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til kontanthjælpsmodtagere 
og starthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter kapitel 10-12, jf. lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76 og 77. Udgifterne refunderes 
af staten med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet jfr. lov om en aktiv be-
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skæftigelsesindsats § 118, stk. 1. 
 
  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 
gruppering 017.  

 

  013  Flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og 
opkvalificering ved ansættelse for kontanthjælpsmodtagere (lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 8, 81a og 99).  

Her registreres jobcentrenes til arbejdssøgende ledige kontant- og 
starthjælpsmodtagere, der har skiftet bopæl i forbindelse med overta-
gelse af arbejde i en region, hvor der er behov for arbejdskraft, jf. § 8 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og kapitel 13 i bekendtgørelse 
nr. 743 om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Her registreres desuden udgifter, hvor jobcenteret har indgået partner-
skabsaftale med en virksomhed og hvor kommunen afholder udgifterne 
til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til administration og målgrup-
pen er kontant- og starthjælpsmodtagere, jf. § 81 a, stk. 3 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Endvidere registreres her udgifter i forbindelse med opkvalificering her-
under udgifter til vejledningsforløb for kontanthjælpsmodtagere og 
starthjælpsmodtagere uden løntilskud, jf. § 99 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats, herunder udgifter til forsøg i perioden 1. januar 2010 til 
31. august 2012, hvor betingelserne for tilskud forenkles for faglærte og 
ufaglærte samt ledige med en forældet uddannelse, jf. §§ 5-6 i be-
kendtgørelse 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.  
 
Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet 
jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1. 
 
Udgifterne til flyttehjælp for kontant- og starthjælpsmodtagere registre-
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res først på denne gruppering fra 1. januar 2010. 
 
  014  Ordinære uddannelsesforløb (§ 32, stk. 1, nr. 3 i lov om aktiv be-

skæftigelsesindsats) 

Her registreres udgifter og indtægter til uddannelse efter § 32, stk. 1, 
nr. 3 for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere aktiveret ef-
ter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10. Udgifterne refun-
deres af staten med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet jfr. lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1.  

 
  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 (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, 
stk. 1) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende produktionsskoler, jf. 
bekendtgørelse af lov om produktionsskoler af 15. juli 2004 og Lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1. Udgifterne refunderes af 
staten med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet jfr. lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats § 118, stk. 1. 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 uautoriserede grupperinger på funk-
tion 5.68.98. 

 

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). 
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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 for aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
kap. 10-12) 

Her registreres udgifter til danskundervisning af aktiverede kontant-
hjælpsmodtagere efter § 2 nr. 2 og 3, som deltager i undervisningen i 
kombination med tilbud efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigel-
sesindsats. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. indenfor rådig-
hedsbeløbet jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1. 

 
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. 
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  019 Udgifter og tilskud til jobcentre vedrørende kommunale målgrup-
per afholdt i forbindelse med akutte flaskehalsproblemer, jf. Sty-
ringsloven § 42.  

Her registreres jobcentres udgifter og tilskud til kommunale målgrupper 
vedrørende akut opståede flaskehalsproblemer som der kan ydes til-
skud til fra de regionale beskæftigelsesråds pulje til løsning af akutte 
flaskehalsproblemer, jf. Styringsloven § 42 og § 5 i bekendtgørelse nr. 
467 af den 23. maj 2006. 

 
 Tilskud fra beskæftigelsesrådene registreres med art 5.9 Øvrige tilskud 
og overførsler 

 
020 Driftsudgifter til ledige selvforsørgende efter § 75 a i lov om en ak-

tiv beskæftigelsesindsats 
 
Her registreres udgifter til tilbud efter kapitel 10 og tillægsydelser efter § 
76-77 og kapitel 15 til ledige selvforsørgende efter § 75 a i beskæftigel-
sesloven. Kommunen i jobcenteret kan efter en konkret vurdering af-
holde udgifter til tilbud og tillægsydelser til personer, der er omfattet af 
§ 2, nr. 10 dvs. personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke op-
fylder betingelserne for at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløs-
hedsforsikring m.v. eller kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv 
socialpolitik. Udgiften refunderes med 50 pct. af staten indenfor rådig-
hedsbeløbet jfr. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1. 
 

 
  092 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem 

m.v. (Lov om aktiv beskæftigelse § 32, stk. 2) 

Her registreres indtægterne vedrørende de private husstandes betaling 
for de udsendte kontanthjælpsmodtageres præsterede arbejdstimer, jf. 
lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32, samt andre indtægter, f.eks. 
salgs-indtægter vedrørende beskæftigelsesprojekter. 
 

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

På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgif-
ter i forbindelse med aktivering af kontanthjælpsmodtagere på  jfr. 
gruppering 11, 12 og 13, der er ydet  på et urigtigt grundlag jfr. lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats § 111 
 
 

Der er under dranst 2 autoriseret en gruppering 016 til registrering af tilskud til produkti-
onsskoler, jf. bekendtgørelse af lov om produktionsskoler af 15. juli 2004 og Lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 32. I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres 
tilskud vedrørende produktionsskoler, som kan henføres til personer, der ikke er kon-
tanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse udgif-
ter registreres under dranst 2 på en autoriseret gruppering 017 Tilskud vedrørende 
produktionsskoler til andre end kontanthjælpsmodtagere, jf. bekendtgørelse af lov om 
produktionsskoler af 15. juli 2004 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32. 
 
Der er endvidere under dranst 2 autoriseret en gruppering 020 til registrering af tilskud 
fra EU. I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres tilskud fra EU, som kan 
henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Disse tilskud registreres under dranst 2 på en autoriseret 
gruppering 019 Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere.
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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. 
 

 007  Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, ud-
dannelsesaktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (§ 100, stk. 2 og 3 i 
Lov om aktiv socialpolitik og Lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats §§ 118, stk. 1, og 119, stk. 1) 
 På gruppering 007 sker en registrering af den refusion, som staten in-
den for et rådighedsbeløb (loft) yder på 50 pct. af kommunens udgifter 
på en række områder, jf. § 118, stk. 1 og § 119, stk. 1 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats og § 100, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Det 
drejer sig om driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter kapitel 10, til-
lægsydelser i form af hjælpemidler §§76 og 77, flyttehjælp efter § 8, 
administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler efter § 81a, godtgørelse 
efter § 83, og opkvalificering i forbindelse med ansættelse efter § 99 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Desuden om driftsudgifter i for-
bindelse med revalidering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats og i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 12 i Lov 
om aktiv socialpolitik. Endelig drejer det sig om administrative udgifter 
til andre aktører i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen for kontant- 
og starthjælpsmodtagere, revalidender m.v. jfr. § 117, stk. 1, 1.pkt. i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
 
Opgørelsen af rådighedsbeløbet er baseret på antallet af helårsperso-
ner på følgende grupperinger: 
5.57.73: Kontanthjælp, driftsgrupperingerne 001, 002, 003, 013, 016, 
018-020 samt 96 
5.57.74: Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge, drifts-
gruppering 004 
5.57.75: Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, driftsgrupperingerne 004, 
010, 011, 014 samt 96. 
5.58.80: Revalidering, driftsgrupperingerne 002, 008, 011 og 96 
5.58.81: Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskuds-
stillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats (tidligere skånejob), driftsgrupperingerne 101 og 102. 
 
Helårspersoner opgøres som antallet af konteringsmåneder divideret 
med 12. Konteringsmånederne skal renses for dobbelttællinger af 
samme CPR-nummer inden for den enkelte måned. Dvs. en person 
skal kun tælles med én gang, selvom personen eksempelvis i én må-
ned har været registeret både under funktion 5.01 og 5.05. Det samme 
gælder, hvis personen i samme måned har modtaget både kontant-
hjælp og særlig støtte. 
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008  Refusion af 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 mentorer i forbindelse med tilbud 
efter LAB § 78-81 på grp. 012 og af kommunens udgifter til 15-17-årige 
i forbindelse med aktive tilbud på grp. 015. 

    Træder i kraft 1. januar 2010 

  016 Tilskud vedrørende produktionsskoler (Lov om en aktiv beskæfti-
gelses- indsats § 32) 

  017 Tilskud vedrørende produktionsskoler til andre end kontant-
hjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §) 

  019  Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 

  020 Tilskud fra EU 

 

  

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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6.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende fremme af innovation 
og anvendelse af ny teknologi. 

 
• Tilskud til udviklingsparker 
• Tilskud til fremme af samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner  
• Tilskud til fremme af kultur-erhverv-samspil, og analyser gennemført i forbindelse 

hermed.   
 
Endvidere registreres indtægter i form af EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udgif-
ter i tilknytning hertil. 
 
Kommunens administrationsudgifter i forbindelse med innovation og anvendelse af ny 
teknologi registreres på funktion 6.45.51. 
 
Tilskud fra kommunen registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 
 

6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og 
iværksætteri.  

• Tilskud til erhvervsråd  
• Tilskud til investeringsfremmeorganisationer  
• Tilskud til iværksætterrådgivning  
 

Endvidere registreres EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbetalinger i tilknytning 
hertil. 
 
Kommunens administrationsudgifter i forbindelse med erhvervsservice og iværksætteri 
registreres på funktion 6.45.51. 
 
Tilskud fra kommunen registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler. 
 
På funktionen er der en autoriseret gruppering:  
 
 001 Væksthuse 
 På grupperingen registreres samtlige indtægter og udgifter til væksthuse.  
 

 
6.48.68 Udvikling i yderområder og landdistriktsudvikling 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende projekter, som har til 
hovedformål at styrke udviklingen i yderområder (svage områder), samt landdistriktsud-
vikling.  
 

• Udgifter vedrørende projekter under EU’s landdistriktsprogrammer  
• Udgifter til etablering og drift af IT-huse i yderområder. 

 
Endvidere registreres EU-tilskud til erhvervsfremmeprogrammer samt udbetalinger i 
tilknytning hertil. 
 
Kommunens administrationsudgifter i forbindelse med udvikling i yderområder og land-
distriktsudvikling registreres på funktion 6.45.51. 
 
Tilskud fra kommunen registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 
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På gruppering 001 registreres den budgetterede udskrivning af kommunal  indkomst-
skat af selvangivne indkomster, som udbetales af Skatteministeriet i form af 1/12-rater i 
løbet af regnskabsåret. Det gælder både for kommuner, som har valgt at selvbudgette-
re udskrivningsgrundlaget og for kommuner, som har valgt at lægge et statsgaranteret 
udskrivningsgrundlag til grund for skatteudskrivningen.  
 
På gruppering 002 budgetteres og regnskabsføres for lidt eller for meget modtaget 
forskudsbeløb af indkomstskat, som afregnes tre år efter kalenderåret.  
 
På gruppering 006 registreres afregning med staten som følge af det skrå skatteloft. 
 
 

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

 001 Afregning af selskabsskat m.v. 

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

 

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

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

001   Grundskyld 
002  Tilskud vedrørende nedsat grundskyld 

 

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

 
  001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 
 
  002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 
 
  003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb 
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Registrering af debetbevægelser sker på datoen for modtagelse af rådigheden over 
obligationer og registreres til samme dags kursværdi. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved salg eller udtrækning til den bogførte kurs-
værdi ved erhvervelsen, henholdsvis ved sidste års afslutning. Kursgevinst eller kurstab 
registreres på funktion 7.58.78. 
 

8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
På denne funktion registreres indsætning og hævning af beløb, der er deponeret i pen-
geinstitutter i forbindelse med optagelse af lån, garantistillelse eller indgåelse af lejemål 
eller leasingaftaler i forbindelse med bygninger eller anlæg i øvrigt, jf. Indenrigsministe-
riets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 
 
Der er på funktionen en autoriseret gruppering: 
 
 001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden 

Her registres forskydninger vedrørende deponering af uforbrugte midler 
fra kvalitetsfonden i 2009. Det deponerede beløb skal indsættes på en 
særskilt konto i et pengeinstitut. 

 
UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

8.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 
8.35.31 Gasforsyning 
8.35.32 Elforsyning 
8.35.33 Varmeforsyning 
8.35.34 Vandforsyning 

8.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 
 
Efter § 15, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, kan 
kommuner kun deltage i aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyning, hvis 
aktiviteterne udøves i et eller flere selskaber, som drives i aktie- eller anpartsselskabs-
form. Eksisterende kommunale fællesskaber efter § 60 i den kommunale styrelseslov er 
dog undtaget fra kravet. 
 
I de kommuner, hvor vand- og spildevandsforsyningen er selskabsgjort, skal det mel-
lemværende, der har været registreret i balancen i de kommunale regnskaber på funk-
tion 9.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt og funktion 9.35.34 Vandforsy-
ning, afvikles i perioden frem til 1. januar 2020, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om 
afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber. 
 
Afviklingen af disse mellemværender registreres på henholdsvis funktion 8.35.30 Spil-
devandsanlæg med betalingsvedtægt og funktion 8.35.34 Vandforsyning. Registrering 
af debetbevægelser sker ved afvikling af kommunal gæld, mens kreditbevægelser sker 
ved afvikling af kommunalt tilgodehavende. 

 

I forbindelse med frivillig selskabsgørelse af andre forsyningsområder samt elforsy-
ningsområdet, der er omfattet af selskabspligt, afvikles mellemværender mellem kom-
munen og forsyningsselskaberne efter samme principper som beskrevet vedrørende 
vand- og spildevandsområdet. 
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FORSKYDNINGER I AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING 
ELLER UDBETALING FOR ANDRE (38) 

Under denne hovedfunktion registreres forskydninger i krav på tredjemand, modtaget 
fra andre kommuner eller fra staten med henblik på opkrævning. Det samme gælder 
forskydninger i aktiver, der modtages fra staten til videreforsendelse til borgerne. 
 
Kommunen kan i stedet beslutte at foretage registreringen på funktion 8.28.14, 8.28.15 
eller på 8.48.48, 8.48.49. 
 
Modpostering registreres normalt på funktion 8.48.48 eller 8.48.49. Hvis kommunen har 
besluttet at registrere aktivet på funktion 8.25.14 eller 8.25.15, kan modposteringen 
også foretages på disse funktioner. 
 

8.38.36 Kommuner og regioner m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i krav på tredjemand, modtaget fra andre 
kommuner med henblik på opkrævning. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved modtagelse af anmodningen med kravet 
pålydende. Registrering af kreditbevægelser sker ved indbetalinger eller ved bortfald af 
krav. 
 
8.38.37 Staten 
På denne funktion registreres forskydninger i krav på tredjemand, modtaget fra staten 
med henblik på opkrævning. Kravene kan f.eks. vedrøre diverse skatter og afgifter m.v. 
 
Endvidere registreres på denne funktion forskydninger i aktiver, der modtages fra staten 
til videreforsendelse til borgerne, f.eks. postgiroanvisninger vedrørende slutskat. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved modtagelse af anmodningen med kravets 
pålydende, respektive ved modtagelse af postgiroanvisninger. 
 
Registreringen af kreditbevægelser sker ved indbetalinger, ved bortfald af krav eller ved 
udlevering af aktiver. 
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Der er ikke fastsat bestemte formkrav til opstilling af bevillingsoversigten. Dette hænger 
sammen med, at mindstekravet til bevillingsniveauet fra dette tidspunkt er hævet til ud-
valgsniveau (jf. kapitel 6). Da bevillinger således kan afgives på tværs af den autorise-
rede kontoplan, og da udvalgsstrukturen kan være forskellig fra kommune til kommune, 
vil bevillingsoversigtens udformning være helt afhængig af de lokale forhold. De eneste 
krav er, som nævnt, at hver enkelt bevilling er entydigt defineret i forhold til kontoplanen 
samt ved det udvalg (eller administrativ enhed), bevillingen er givet til. 
Beløb i bevillingsoversigten anføres i hele 1.000 kr. eller derunder. 
 

Der skal udarbejdes bevillingsoversigt i tilknytning til såvel budgetforslaget som det 
vedtagne budget. Bevillingsoversigten skal vise de poster afgrænset i forhold til kon-
toplanen - hvortil kommunalbestyrelsen tager bevillingsmæssig stilling. Bevillings-
oversigten skal endvidere omfatte budgettets rådighedsbeløb som minimum specifi-
ceret på udvalgsniveau. 
 
Et forslag til bevillingsoversigt uddeles til medlemmerne af kommunalbestyrelsen i 
forbindelse med budgetforslagets behandling. 
 
Den endelige bevillingsoversigt indsendes senest den 5. januar elektronisk til Inden-
rigs- og Sundhedsministeriet på e-mail: budregn@im.dk. 

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

Der skal udarbejdes en hovedoversigt til det vedtagne budget. 
 
Hovedoversigten indsendes senest den 19. oktober til Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet. 

 
Indenrigsministeriet udsender forud for budgetvedtagelsen det nødvendige skemamate-
riale til udarbejdelse og indsendelse af hovedoversigten. 
 
c. Sammendrag af budget 
Sammendrag af budget tjener ligesom hovedoversigten informations- og statistikformål. 
Afsnitsopdelingen er den samme, men detaljeringsgraden er større, og sammendraget 
skal omfatte såvel budgetåret som de tre budgetoverslagsår. 
 
Det skyldes, at sammendraget udover de ovennævnte formål også skal opfylde et plan-
lægningsmæssigt sigte. 
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5.3 Oversigt over tidsfrister i forbindelse med budgetvedtagelsen 
 
Fristerne i forbindelse med budgettets udarbejdelse og vedtagelse - herunder for ind-
sendelse af budgetmateriale til de centrale myndigheder - er opsummeret i nedenståen-
de oversigt. 
 

Senest 15. september Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til kommunal  
   bestyrelsen. 

Senest 15. oktober Budgettet vedtages. 

Senest 19. oktober Hovedoversigt og særlige skatteoplysninger indsendes  
   til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

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

Senest 15. november Sammendrag og specifikationer indsendes til Danmarks  
   Statistik. 

Primo december Takstoplysninger indsendes til Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet. Den nærmere tidsfrist fremgår af det udsendte ske-
mamateriale 

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

Senest 5. januar Bevillingsoversigt, investeringsoversigt, takstoversigt og 
   bemærkninger indsendes elektronisk til Indenrigs- og Sund- 
   hedsministeriet på e-mail:budregn@im.dk. 

 
 
Falder ovennævnte datoer på en lørdag eller søndag, udskydes fristen til den følgende 
mandag. Dette gælder dog ikke fristerne for budgetforslagets forelæggelse og budget-
tets vedtagelse. 
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Som følge af den gradvise overgang til anvendelse af omkostningsbaserede principper i 
regnskabet fra 2004 og en uændret anvendelse af udgiftsbaserede principper i budget-
tet skal årsregnskabet både indeholde udgifts- og omkostningsbaserede oversigter. 
Forskellen på det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede regnskab er, at der i 
det omkostningsbaserede regnskab foretages en periodisering af udgifterne. 
 
Balancen og anlægsoversigten i det omkostningsbaserede regnskab skal udarbejdes 
efter bestemte formkrav. For de øvrige oversigter og redegørelser er der ikke fastsat 
formkrav. Der er obligatorisk at udarbejde en pengestrømsopgørelse i det omkost-
ningsbaserede regnskab.  
 
Kommunerne er frit stillet med hensyn til at medtage yderligere regnskabsmateriale i 
årsregnskabet. I kapitel 10 er der en vejledning om, hvordan årsregnskabet kan opstil-
les. 
 

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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Årsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, 
indeholde bemærkninger. 

 
Det skal endvidere påpeges, at der i bemærkningerne til regnskabet skal redegøres for 
de swap-aftaler, som kommunen har indgået. Herunder også for swap-aftaler, som er 
indgået i tidligere regnskabsår, men fortsat løber. En swap er en aftale mellem to eller 
flere parter om at bytte betalingsstrømme på aftalte vilkår over en aftalt periode. Rede-
gørelsen for indgåede swap-aftaler skal omfatte oplysninger om swap-modparten, stør-
relsen af restgælden, udløbstidspunktet samt oplysninger om valuta og rente. 
 
Ligeledes skal  der i regnskabsbemærkningerne for det år, hvor en terminskontrakt ind-
gås, redegøres for hvilke fremtidige kontraktlige betalinger, der er terminssikret, såfremt 
terminskontrakten rækker udover regnskabsåret. Endvidere skal der redegøres for de 
optioner, som kommunen har indgået i årets løb samt de optioner, som er indgået i tidli-
gere regnskabsår, men fortsat løber. En option er en rettighed til at købe eller sælge til 
en aftalt pris på et aftalt tidspunkt. Redegørelsen skal omfatte det beløbsmæssige om-
fang, optionsmodpart, løbetid og oplysninger om valuta og rente. 
 
Der er ikke i øvrigt fastsat særlige bestemmelser for udformningen og indholdet af be-
mærkningerne til regnskabet. 
 
Ligesom for budgettet vil det imidlertid ofte være hensigtsmæssigt at opdele bemærk-
ningerne i en generel og en speciel del. 
 
I de generelle bemærkninger foretages en sammenligning af det faktiske forløb i regn-
skabsåret med de generelle planlægningsforudsætninger, bl.a. om pris- og lønudviklin-
gen, som lå til grund for budgetvedtagelsen. Der redegøres for de regnskabsmæssige 
konsekvenser af afvigelser mellem det faktiske og det forudsatte forløb. De generelle 
bemærkninger afgives mest hensigtsmæssigt i tilknytning til regnskabsopgørelsen, jf. 
afsnit 7.2.2.2.a. 
 
I de specielle bemærkninger redegøres mere detaljeret for de konstaterede afvigelser 
mellem regnskabs- og bevillingsbeløb. De specielle bemærkninger afgives mest hen-
sigtsmæssigt i tilknytning til regnskabsoversigten, jf. afsnit 7.2.2.2.d. 
 
Det skal i øvrigt anføres, at kommunalbestyrelsen i bemærkningerne til regnskabet har 
mulighed for at foretage alternative og forenklede opstillinger af regnskabet, som vil 
kunne løse den informationsmæssige opgave over for borgerne. 
 
f. Anlægsregnskaber 
Ved større anlægsarbejder skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Nedenstå-
ende regler gælder uanset, om anlægsarbejdet er ét- eller flerårigt. 
 

Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der af-
lægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggel-
sen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. 

 
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, jf. afsnit 7.2.2.l. 
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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. 
 
Omkostningsregnskab 
g. Beskrivelse af anvendt praksis 
Beskrivelsen af den anvendte regnskabspraksis i relation til det omkostningsbaserede 
regnskab skal kort og præcist beskrive, hvordan de frihedsgrader der er ved 
udarbejdelsen af det omkostningsbaserede regnskab, jf. særligt afsnit 8.4.3, er udnyttet, 
f.eks. bagatelgrænser for indregning af aktiver, anvendte afskrivningsperioder, 
principper for anvendelse af op- og nedskrivninger, anvendelse af grupper eller 
”klumper” ved indregning af aktiver, evt. indregning af ikke-autoriserede aktiver og 
forpligtelser som f.eks. varelagre og feriepenge. 
 
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. Resultatopgørelse 
Formålet med resultatopgørelsen i det omkostningsbaserede regnskab er at specificere 
årets resultat som årets indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug. 
 
I resultatopgørelsen skal der sondres mellem årets resultat af det skattefinansierede 
område (hovedkonto 0, 2-6) og det takstfinansierede område (hovedkonto 1). Ligeledes 
skal der sondres der mellem indtægter og omkostninger afledt af kommunens ordinære 
og ekstraordinære drift. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være til-
bagevendende og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet. 
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, 
indeholde en resultatopgørelse. 

 
Til resultatopgørelsen udarbejdes der relevante forklaringer og større enkelt-poster bør 
uddybes i noter.  
 
i. 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 forpligtelser1. 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) 

                                                           
1 I regnskab 2004 opgøres balanceposterne henholdsvis primo og ultimo 2004, mens balanceposterne i 
efterfølgende regnskabsår opgøres ultimo året før og ultimo regnskabsåret. 
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7.6  Oversigt over tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 
m.v. 

 
De tidsfrister i forbindelse med bogføring, regnskabsaflæggelse og revision, som er om-
talt i de foregående afsnit, er opsummeret i oversigten nedenfor. Alle datoer refererer til 
året, der følger efter det år, regnskabet vedrører. 
 

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

Supplementsperioden udløber. 
Posteringsmæssig regnskabsafslutning 
Specifikationer (inklusive balancen) indsendes til Dan-
marks Statistik.  
Særlige regnskabsoplysninger indsendes til Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet. 
Årsregnskabet afgives af kommunalbestyrelsen til revision 
og indsendes elektronisk til Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet på e-mail:budregn@im.dk. 
Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet 
til kommunalbestyrelsen. 
Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, kommunal-
bestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, sendes til til-
synsmyndigheden. 
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