
  

 
 
Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K 

Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail ism@ism.dk 

 J.nr. 2009-4745 

 
Til alle kommunalbestyrelser 
__________________________________________________________ 
13. juli 2009 
 

Orientering om 14. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabs-
system for kommuner”   
 
Denne orienteringsskrivelse er opdelt i to afsnit. I afsnit 1 orienteres om forskel-
lige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssystem for kom-
muner”. I afsnit 2 orienteres om de ændringer m.v. i ”Budget- og regnskabssy-
stem for kommuner”, som vedrører ændringerne på Beskæftigelsesministeriets 
område. 
 
Afsnit 1 
 
Kapitel 2 
 
1. Præcisering af anvendelse af ejerforholdskode 4 
 
2. Seneste positivliste vedrørende momsrefusionsordningen indsættes i 

”Budget- og regnskabssystem for kommuner” 
 
Kapitel 3 og 4 
 
Hovedkonto 3 
3. Ændrede grupperinger og ny gruppering på funktion 3.30.45 Erhvervs-

grunduddannelser 
 
Hovedkonto 5 
4. Nye grupperinger på funktion 5.57.77 Boligsikring 
5. Præcisering vedr. administrative omkostninger til takstbaserede service-

ydelser 
 
Hovedkonto 6 
6. Bagatelgrænse for indregning af donationer i balancen 
 
Hovedkonto 7 
7. Placering af udlodninger fra salg af KMD 
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Hovedkonto 9 
8. Oprettelse af ny gruppering 001 Uforbugte midler fra kvalitetsfonden på 

funktion 9.32.27 
 
 
Andet 
9. Øvrige rettelser 
 
Ad 1 Præcisering af anvendelse af ejerforholdskode 4 
I orienteringsskrivelsen af 18. december 2008 blev ejerforholdskode 4 indført til 
anvendelse ved køb hos private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste-
ydelser, der er et alternativ til kommunale og regionale tilbud og institutioner, 
f.eks. på det sociale og sundhedsfaglige område. 
 
På baggrund af flere spørgsmål om anvendelsen af ejerforholdskode 4 skal det 
yderligere præciseres, at ejerforholdskode 4 skal anvendes til ikke-moms-
belagte ydelser købt af private leverandører. Det er udelukkende muligt at afløf-
te moms- og lønsumsafgift for de funktioner, der er optaget på positivlisten i 
bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner. 
 
Ved køb af momsbelagte ydelser hos private leverandører, uden driftsoverens-
komst skal ejerforhold 1 anvendes. 
 
Præciseringen træder i kraft fra regnskab 2009. 
 
Ad 2 Seneste positivliste vedrørende momsrefusionsordningen indsættes 
i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” 
I henhold til orienteringsskrivelse af 19. januar 2009 er positivlisten ændret, jf. 
ændringsbekendtgørelse nr. 1182 af 2. december 2008. Der indsættes derfor 
en opdateret positivliste i afsnit 2.6 Moms. Derudover indsættes bekendtgørelse 
nr. 1182 af 2. december 2008 i afsnit 9. Bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1492 af 
14. december 2006 slettes, da det erstattes af bilag 1 til nyeste bekendtgørelse. 
 
Ad 3 Ændrede grupperinger og ny gruppering på funktion 3.30.45 Er-
hvervs-grunduddannelser 
I forbindelse med praktikpladsaftalen af 7. maj 2009 indføres en refusionsord-
ning for kommunale udgifter til egu med virkning fra 1. juli 2009. Ordningen 
indebærer, at kommunerne får refusion for 65 pct. af afholdte udgifter til skole-
ydelse, og at de resterende 35 pct. indgår i budgetgarantien. Alle udgifter til 
skoleydelse i forbindelse med tilbud på værkstedsskoler, der erstatter egentlige 
praktikforløb, indgår fuldt ud i budgetgarantien og er således ikke omfattet af 
statslig refusion. 
 
Endvidere får kommunerne inden for et maksimumbeløb, der svarer til 50 pct. af 
de nuværende gennemsnitlige driftsudgifter pr. elev, refusion på 50 pct. af de 
undervisningsudgifter, der er forbundet med skoletilbud i kommunale uddannel-



 
 
 

3
 

sesinstitutioner efter egu-lovens § 13, stk. 1, 1. pkt., og tilskud til særlige under-
visningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner efter egu-
lovens § 13, stk. 2, samt supplerende tilskud efter lovens § 13, stk.1, 2. pkt. 
Resterende kommunale udgifter til undervisning er omfattet af budgetgarantien. 
Alle udgifter til undervisning, skoleydelse og supplerende tilskud i forbindelse 
med tilbud på værkstedsskoler, der erstatter egentlige praktikforløb, indgår fuldt 
ud i budgetgarantien og er således ikke omfattet af statslig refusion. 
 
Grupperingerne på funktion 3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser ser herefter 
således ud: 
 
Dranst 1 Drift 
 001 Skoleydelse 

002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til 
særlige undervisningsforløb 

003 Supplerende tilskud  
004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler 

 
Dranst 2 Statsrefusion 
 001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 
 002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009. 
 
Ad 4 Nye grupperinger på funktion 5.57.77 Boligsikring 
Med Folketingets vedtagelse den 19. maj 2009 af lov om ændring af lov om 
individuel boligstøtte (Forhøjet boligstøtte til personer i anviste almene ældrebo-
liger og lignende udlejningsboliger) foretages der ændringer, der betyder, at 
kommunalbestyrelsen med virkning fra 1. juli 2009 efter en konkret vurdering af 
støttemodtagerens økonomiske forhold kan udbetale forhøjet boligstøtte, som i 
det væsentlige svarer til reglerne for stærkt bevægelseshæmmede, hvis perso-
nen visiteres til en særlig bolig af kommunalbestyrelsen. 
 
Der oprettes derfor to nye grupperinger på funktion 5.57.77 Boligsikring: 
 
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion 
Her konteres den del af boligsikringen, der ydes efter de særlige regler i lov om 
individuel boligstøtte § 14, stk. 6, til personer med særlige fysiske eller psykiske 
behov. Der ydes ikke refusion for disse udgifter. 
 
092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion 
Her konteres efterreguleringer af den del af boligsikringen, der ydes efter de 
særlige regler i lov om individuel boligstøtte § 14, stk. 6, til personer med særli-
ge fysiske eller psykiske behov. Der ydes ikke refusion for disse udgifter. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009. 
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Ad 5 Præcisering vedr. administrative omkostninger til takstbaserede ser-
viceydelser 
Det tydeliggøres, at der skal foretages en overførsel af administrative omkost-
ninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de serviceydelser, der er omfattet 
af reglerne om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud, jf. oriente-
ringsskrivelse af 11. juni 2009. 
De administrative omkostninger, der skal overføres fra hovedkonto 6 til 5 er en 
fen andel af udgifterne til central ledelse og administration, som konteres på 
hovedkonto 6. Kommunalbestyrelsen kan anvende en fordelingsnøgle for ande-
len af central ledelse og administration. Kommunalbestyrelsen skal begrunde 
den anvendte fordelingsnøgle. 
 
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.  
 
Ad 6 Bagatelgrænse for indregning af donationer i balancen 
Der indføres en bagatelgrænse på for indregning af donationer i balancen på 
funktion 9.75.95 Modpost for donationer. Bagatelgrænsen fastsættes af kom-
munalbestyrelsen inden for intervallet 50.000-100.000 kr. svarende til den baga-
telgrænse, der anvendes i andre sammenhænge i Budget- og regnskabssyste-
met. 
 
Ved en valgt bagatelgrænse på 100.000 kr. vil eksempelvis en donation på 
70.000 kr. til delvis finansiering af en legeplads til 150.000 kr. ikke skulle ind-
regnes på funktion 8.75.94/9.75.94. Donationen indgår alene som en driftsind-
tægt. Investeringen skal i øvrigt i dette tilfælde indregnes i balancen som et 
aktiv, da bruttokostprisen overstiger den valgte bagatelgrænse på 100.000 kr.  
 
I orienteringsskrivelsen af 18. december 2008 står der: 
 
”Ovenstående regler for optagelse af tilskud, gaver m.v. i budget- og regn-
skabssystemet gælder udelukkende for tilskud, gaver m.v., kommunen har 
modtaget i 2008 og fremefter.”  
 
Ændringen træder først i kraft fra 2009, og derfor skal det præciseres, at kun 
tilskud, gaver m.v. modtaget i 2009 og efterfølgende indregnes i balancen. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009. 
 
Ad 7 Placering af udlodninger fra salg af KMD 
Indtægter ved salg af KL-aktiviteter, som fx salget af KMD skal placeres på 
funktion 7.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009. 
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Ad 8 Oprettelse af ny gruppering 001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden 
på funktion 9.32.27 
I henhold til aftalen om kommunernes økonomi for 2009 er der etableret en 
kvalitetsfond på 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunernes investe-
ringer i perioden 2009-2018 på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet og i 
idrætsfaciliteter målrettet børn og unge. 
 
I medfør af § 4 i bekendtgørelse nr. 442 af 3. juni 2009 om kommunal medfi-
nansiering, overførsel af uforbrugte midler og deponering af overførte midler fra 
kvalitetsfonden i 2009 skal uforbrugte midler deponeres på en særskilt konto i et 
pengeinstitut og registreres efter reglerne i det kommunale budget- - og regn-
skabssystem. 
 
Der oprettes på den baggrund en ny gruppering 001, Uforbrugte midler fra kvali-
tetsfonden, på funktion 9.32.27. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009 
 
Ad 9 Øvrige 
Nedenstående ændringer og præciseringer træder alle i kraft med virkning for 
regnskab 2009. 
 
a.  
Pr 1.1.2008 er tilskud vedrørende nedsat grundskyld bortfaldet. Derfor slettes 
gruppering 002 tilskud vedrørende nedsat grundskyld på funktion 7.68.94 
Grundskyld. 
 
b.  
I afsnit 7.2.2.1.o ”udførelse af opgaver for andre myndigheder” er henvisninger-
ne til lov og bekendtgørelse forældede. Henvisningerne til nr. slettes og der 
henvises således udelukkende til lovens og bekendtgørelsens titel. 
 
c.  
I orienteringsskrivelsen af 18. december 2008 blev der indført en drifs- og en 
anlægsgruppering 006 på funktion 2.22.07 Parkering. 
Anlægsgrupperingen blev ikke oprettet i kontoplanen. Dette rettes. 
 
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner: 
Afsnit Side Punkt 
0 1-3  
2.3 2 1
2.6 9-11 2
3.2 1 9c
3.3 1-2 3
3.7 4 9a
3.5.7 4 4
3.9 1 8
4.3 7 3
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4.5.0 1-2 5
4.5.7 17-18 4
4.7 11 9a
4.9 6 8
4.9 24 6
7.2 11 9b
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Afsnit 2 
 
Beskrivelse af ny lovgivning på Beskæftigelsesministeriets område 
med heraf følgende ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for 
kommuner”. 
 
Ny lovgivning 
Folketinget har i juni 2009 vedtaget lov nr. 480 af 12. juni 2009 om ændring af 
lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv so-
cialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæfti-
gelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.), lov nr. 482 af 12. juni 2009 om 
ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og admi-
nistration på det sociale område og forskellige andre love (Sammenlægning af 
Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, fi-
nansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejlednings-
pligt og tilsyn med kommunerne m.v.) samt lov nr. 483 af 12. juni 2009 om æn-
dring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophæ-
velse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en 
arbejdsløshedskasse (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessy-
stem m.v.). 
 
Nogle af ændringerne træder i kraft 6. juli 2009 (visse bestemmelser i lov nr. 
480), andre den 1. august 2009 (lov nr. 482 og visse bestemmelser i lov nr. 
483), og andre først den 1. januar 2010 (Refusionsomlægningen i lov nr. 480 
samt lov nr. 483). 
 
Lovændringer med betydning for registrering efter budget- og 
regnskabssystemet: 
 
Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i 
Danmark. (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte 
m.fl.). (Lov nr. 480 af 12. juni 2009) 
Fra 6. juli 2009 kan sygedagpengemodtagere m.fl. få aktive tilbud efter lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats i form af vejledning og opkvalificering, virksom-
hedspraktik og ansættelse med løntilskud. Som led i den aktive indsats gøres 
mentorordningen mere fleksibel, således at der skal kunne ydes støtte til men-
torfunktion i alle tilfælde, hvor der er brug for en mentor, for at en person kan 
opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb eller et job. Der ydes 50 pct. 
statsrefusion til alle udgifter til mentorordninger.  
 
Hertil kommer, at der pr. 4. januar 2010 gennemføres en refusionsomlægning af 
udgifterne til sygedagpenge. Fra og med 9. uge til og med 52. uge yder staten 
65 pct. refusion af kommunernes udgifter til sygedagpenge, hvis den pågæl-
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dende sygemeldte er i aktivering. Hvis den pågældende sygemeldte ikke er i 
aktivering, yder staten 35 pct. refusion af kommunerne udgifter til sygedagpen-
ge.  
 
Tilsvarende kommer til at gælde for kommunernes udgifter til ledighedsydelse 
og særlig ydelse. Staten yder 65 pct. refusion af kommunernes udgifter til ledig-
hedsydelse og særlig ydelse, hvis den pågældende modtager er i aktivering. 
Hvis den pågældende modtager af ledighedsydelse eller særlig ydelse ikke er i 
aktivering, gælder de eksisterende refusionsbestemmelser vedrørende ledig-
hedsydelse og særlig ydelse, hvor staten yder 35 pct. refusion af kommunernes 
udgifter. 
 
I det følgende gennemgås de konkrete ændringer af kontoplanen og konterings-
regler. Det er sidst i hvert enkelt afsnit opsummeret, hvad ændringerne består i, 
og hvornår de træder i kraft. 
 
1. Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere m.fl. 
Udgifterne til de aktive tilbud til sygedagpengemodtagere konteres på en ny 
gruppering 007 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge 
med 50 pct. refusion m.v., på funktion 5.57.71. Udgifterne refunderes med 50 
pct. af staten, og der oprettes en ny gruppering 008 Refusion af driftsudgifter 
med 50 pct. refusion (grp. 007) under dranst 2. 
 
Som konsekvens af indførelsen af aktive tilbud til sygedagpengemodtagere 
slettes målgruppe 5, der omfatter personer, som modtager sygedagpenge, fra 
konteringsreglen vedr. gruppering 007 Driftsudgifter i forbindelse med revalide-
ring og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) på funk-
tion 5.58.80. 
 
Udgifter til aktive tilbud til modtagere af ledighedsydelse konteres på den eksi-
sterende gruppering 003 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på ledig-
hedsydelse samt udgifter til mentorer, under funktion 5.58.81. Udgifterne refun-
deres med 50 pct. af staten og refusionen registreres på gruppering 005 Refu-
sion af driftsudgifter med 50 pct. refusion i forbindelse med aktive tilbud, ledig-
hedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion, under dranst 2. 
 

a. Ny gruppering 007 på funktion 5.57.71. 
b. Ny gruppering 008 under dranst 2 på funktion 5.57.71 
c. Ændring af gruppering 007 på funktion 5.58.80 
d. Ændring af gruppering 005 under dranst 2 på funktion 5.58.81. 

 
Ændringerne træder i kraft 6. juli 2009 med virkning for regnskab 2009. 
 
2. Løntilskud til sygedagpengemodtagere 
Tilskud til tilbud om ansættelse med løntilskud til alle sygemeldte uanset tidlige-
re forsørgelsesydelse konteres fremover på en ny gruppering 008 Løntilskud 
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med 65 pct. refusion, på funktion 5.57.71. Der oprettes ligeledes en ny gruppe-
ring 006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp. 005 
og 008) under dranst 2. 
 

e. Ny gruppering 008 på funktion 5.57.71 
f. Ny gruppering 006 under dranst 2 på funktion 5.57.71 

 
Ændringen træder i kraft 6. juli 2009 med virkning for regnskab 2009. 
 
3. Mentorordning – overgangsordning og fremtidig udgiftskontering  
I forbindelse med at mentorordningen fra 6. juli 2009 gøres mere fleksibel etab-
leres en overgangsordning for konteringen af udgifterne indtil 31. december 
2009. 
 
Udgifterne til mentorfunktion konteres i overgangsperioden på 2 forskellige 
grupperinger. Udgifterne til sygedagpengemodtagere konteres på den nye 
gruppering 007 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge 
med 50 pct. refusion m.v., på funktion 5.57.71, og udgifterne til modtagere af 
ledighedsydelse konteres på gruppering 003 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud for 
personer på ledighedsydelse samt udgifter til mentorer, på funktion 5.58.81.  
 

g. Konsekvensrettelse af tekst til gruppering 003 på funktion 5.58.81 i kon-
toplan og konteringsreglerne 

 
Ændringen træder i kraft den 6. juli 2009, og udgifterne konteres på de to omtal-
te konti indtil den 31. december 2009. 
 
Som led i den generelle forenkling af mentorordningen konteres alle udgifter til 
mentorer uanset målgruppetilhørsforhold fra Budget 2010 og fremadrettet på 
funktion 5.68.98. gruppering 012 Udgifter til mentor. 
 

h. Konsekvensrettelse af tekst til gruppering 012 på funktion 5.68.98 i kon-
toplan og konteringsreglerne 

 
Ændringen træder i kraft 1. januar 2010 med virkning for budget 2010. 
 
4. § 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ophæves 
Som følge af ændringen af mentorordningen, hvor regler om mentor samles i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14, ophæves den gældende be-
stemmelse i § 101 om mentor i forbindelse med ordinær ansættelse. Udgiften 
blev tidligere konteret på gruppering 012 på funktion 5.57.75. Fra 1. januar 2010 
konteres udgifter til mentor for alle typer modtagere på gruppering 012 Udgifter 
til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81, på funktion 
5.68.98, jf. ovenstående. (Bemærk: Overgangsordning omtalt under punkt 3. 
Mentorordning). 
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i. § 101 slettes fra gruppering 012 på funktion 5.57.75 
j. Udgifter til mentor konteres på gruppering 012 på funktion 5.68.98 

 
Ændringerne træder i kraft 1. januar 2010 med virkning for budget 2010. 
 
5. Refusionsomlægning af udgifter til sygedagpenge og ledighedsydelse 
Muligheden for at give aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge og ledig-
hedsydelse m.v. følges op af en refusionsomlægning, som træder i kraft den 4. 
januar 2010. 
 
Fra og med 9. uge til og med 52. uge yder staten 65 pct. refusion af kommuner-
nes udgifter til sygedagpenge, hvis den sygemeldte er i aktivering, jf. § 62, stk. 
3, i lov om sygedagpenge. Der er oprettet en ny gruppering 005 Sygedagpenge 
med 65 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, 6 og 7, i lov om dagpenge ved sygdom, på 
funktion 5.57.71. til registrering af disse udgifter. Til registrering af refusionen 
anvendes gruppering 006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. 
refusion (grp. 005 og 008) under dranst 2 (Bemærk: Samme gruppering som 
omtalt under punkt 2f). 
 
Fra og med 9. uge til og med 52. uge yder staten 35 pct. refusion af kommuner-
nes udgifter til sygedagpenge, hvis den sygemeldte ikke er i aktivering, jf. § 62, 
stk. 3, i lov om sygedagpenge. Der er oprettet en ny gruppering 006 Sygedag-
penge med 35 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, i lov om dagpenge ved sygdom, på 
funktion 5.57.71. til registrering af disse udgifter. Udgifterne refunderes med 35 
pct. af staten, og der oprettes en ny gruppering 007 Refusion af sygedagpenge 
med 35 pct. refusion (grp. 006) under dranst 2. 
 
Kommunernes udgifter fra og med 5. uge til og med 8. uge refunderes fortsat 
med 50 pct. refusion. 
 
Staten yder 65 pct. refusion af kommunernes udgifter til ledighedsydelse og 
særlig ydelse, hvis den pågældende modtager er i aktivering. Der er oprettet to 
nye grupperinger: 021 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 65 pct. 
refusion samt 022 Særlig ydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion, 
på funktion 5.58.81 til registrering af disse udgifter. Til registrering af refusionen 
vedrørende de to ovenstående grupperinger anvendes gruppering 007 Refusion 
af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer, tilskud til 
selvstændigt erhvervsdrivende, udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse 
med 65 pct. refusion, jf, § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (gr. 002, 
009, 013-017, 021, 022) under dranst 2, på funktion 5.58.81 
 

k. Ny gruppering 005 og 006 på funktion 5.57.71 
l. Ny gruppering 007 under dranst 2 på funktion 5.57.71 
m. Ny gruppering 021 og 022 på funktion 5.58.81 
n. Konsekvensrettelse af gruppering 007 under dranst 2 på funktion 

5.58.81 
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Ændringerne træder i kraft den 4. januar 2010 med virkning for budget 2010. 
 
 
Lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæf-
tigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige an-
dre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til 
visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse. (Etablering af et en-
strenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) (Lov nr. 482 og Lov nr. 
483). 
 
Ændringer som følge af kommunaliseringen af den statslige beskæftigel-
sesindsats overfor forsikrede ledige 
Som følge af Folketingets vedtagelse den 29. maj 2009 af lovforslag L184 og 
L185 (henholdsvis lov nr. 482 og 483 af 12. juni 2009) om etablering af et en-
strenget, kommunalt beskæftigelsessystem overtager kommunerne ansvaret for 
den samlede beskæftigelsesindsats den 1. august 2009.  
 
Det følger af lovforslagene, at bevillingerne vedrørende beskæftigelsesindsat-
sen over for forsikrede ledige først overføres til kommunerne med virkning fra 
den 1. januar 2010. Herefter vil kommunernes udgifter til aktivering af forsikrede 
ledige, inklusiv dagpengeudgifterne, fremadrettet blive kompenseret gennem 
direkte statsrefusion og udbetaling af et særligt beskæftigelsestilskud. 
 
I den mellemliggende periode, fra den 1. august til den 31. december 2009, vil 
der blive etableret en overgangsordning, der i al væsentlighed svarer til den 
økonomistyringsmodel, der har været gældende for pilotjobcentrene siden den 
1. januar 2007. Det vil sige, at bevillingerne til den aktive beskæftigelsesindsats 
i jobcentrene vil blive udbetalt som tilskud til kommunerne i perioden fra den 1. 
august 2009 til den 31. december 2009. I overgangsperioden vil kommunernes 
udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats over for forsikrede ledige blive 
dækket med 100 pct. statsrefusion. Et eventuelt mindreforbrug i forhold til de 
udbetalte tilskud skal efter sædvanligt mønster tilbagebetales til staten, jf. den 
normale procedure vedrørende den foreløbige og endelige restafregning af 
kommunale refusioner for 2009. 
 
Arbejdsmarkedsstyrelsen vil i løbet af efteråret 2009 udsende nærmere infor-
mation om ovenstående. 
 
6. Ændringer i den kommunale kontoplan som følge af folketingets vedta-
gelse af lov nr. 482 og lov nr. 483 
Som følge af lov nr. 482 og lov nr. 483 om etablering af et enstrenget kommu-
nalt beskæftigelsessystem vil pilotjobcentrene ophøre med at eksistere pr. 1. 
august 2009. Funktion 5.68.94, der hidtil har heddet ”Pilotjobcentre”, ændrer 
derfor navn til ”Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige”, 
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og skal frem til udgangen af 2009 anvendes af både nuværende pilotjobcenter-
kommuner og de ”nye” kommunale jobcentre pr. 1. august 2009. 
 

o. Diverse konsekvensrettelser af at pilotjobcentrene ændrer status på 
funktion 5.68.94. 

 
Ændringen træder i kraft 1. august 2009. 
 
7. Ændringer af funktion 5.68.94 i den autoriserede kontoplan som følge af 
udmøntning af aftalen om bedre uddannelse 
Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmønt-
ning af aftalen om bedre uddannelse, flyttes – som konsekvens af lov nr. 478 af 
12. juni 2009 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ar-
bejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Samling af indsatsen og 
finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under 
Beskæftigelsesministeriet) – finansieringen af ledige med ret til 6 uger selvvalgt 
uddannelse fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet pr. 1. au-
gust 2009. 
 
På denne baggrund vil der på funktion 5.68.94 blive tilføjet en ny gruppering 
107 Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, jf. kapitel 8a i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. Med vedtagelse af lov nr. 483 om etablering af 
et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem yder staten 100 pct. refusion 
for kommunernes udgifter til ordningen. 
 

p. Ny gruppering 107 Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledi-
ge, på funktion 5.68.94. 

 
Ændringen træder i kraft 1. august 2009 med virkning for regnskab 2009. 
 
 
8. Ændringer som følge af kommunaliseringen af den statslige beskæfti-
gelsesindsats overfor forsikrede ledige 
Som følge af etableringen af det enstrengede kommunale beskæftigelsessy-
stem, hvorefter kommunerne overtager ansvaret for finansieringen af udgifter til 
forsikrede ledige pr. 1. januar 2010 oprettes en ny funktion i den kommunale 
kontoplan. 5.68.99, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.  
 
Funktionen 5.68.99 ”erstatter” pr. 1. januar 2010 funktion 5.68.94. De enkelte 
grupperinger under funktion 5.68.99 vil i væsentligt omfang ligne de nuværende 
grupperinger under funktion 5.68.94 dog med en række tilføjelser og tilpasnin-
ger, der følger af finansieringsomlægningen. 
 
Arbejdsmarkedsstyrelsen vil i efteråret 2009 orientere samtlige kommuner om 
principperne for finansieringsomlægningen af beskæftigelsesindsatsen. Herun-
der hvorledes kommunernes udgifter til aktivering af forsikrede ledige, inkl. dag-
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pengeudgifterne, fremadrettet vil blive kompenseret gennem direkte statsrefusi-
on og udbetaling af et særligt beskæftigelsestilskud. 
 

q. Ny funktion 5.68.99 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige opret-
tes. 

 
Ændringen træder i kraft 1. januar 2010 med virkning for budget 2010. 
 
9. Dagpenge til forsikrede ledige 
Som konsekvens af indførelsen af det enstrengede beskæftigelsessystem bliver 
beskæftigelsesindsatsen for alle ledige samlet i kommunerne 1. august 2009. 
Kommunerne skal fra 1. januar 2010 medfinansiere udgifterne til dagpenge. Der 
oprettes en ny funktion 5.57.78 dagpenge til forsikrede ledige med fire gruppe-
ringer til kontering af kommunernes medfinansiering:  
 

1. Kommunerne finansierer 25 pct. af udgifterne til arbejdsløshedsdag-
penge, når den ledige er i aktivering. Der er oprettet en ny gruppering 
001 Dagpenge i aktive perioder, 25 pct. kommunalt bidrag, på funktion 
5.57.78 til registrering af disse udgifter. 

2. Kommunerne finansierer 50 pct. af udgifterne til arbejdsløshedsdag-
penge, når den ledige ikke er i aktivering. Der oprettes en ny gruppering 
002 Dagpenge i passive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag, på funkti-
on 5.57.78 til registrering af disse udgifter.  

3. Kommunerne finansierer 100 pct. af udgifterne til arbejdsløshedsdag-
penge ved manglende rettidighed af aktivering. Der oprettes en ny 
gruppering 003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal 
finansiering, på funktion 5.57.78 til registrering af disse udgifter. Denne 
gruppering skal først anvendes fra 2011. 

4. Til berigtigelser af udgifter konteret på en af ovenstående konti 001, 
002 eller 003 oprettes der en ny gruppering 004 Berigtigelser på funkti-
on 5.57.78 til registrering af disse udgifter.  

 
r. Ny funktion 5.57.78 med 4 grupperinger  

 
Ændringerne træder i kraft 1. januar 2010 med virkning for budget 2010, jf. dog 
pkt. 3. 
 
10. Administrative udgifter til andre aktører 
Som led i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 
er der indgået en aftale om sammenhængen mellem administrative udgifter til 
andre aktører på beskæftigelsesområdet, den kommunale serviceramme og det 
nye beskæftigelsestilskud til kommunerne. Som konsekvens heraf skal der fore-
tages nogle ændringer i det kommunale budget- og regnskabssystem. 
 
Der autoriseres to nye grupperinger på funktion 6.45.53 Administration vedrø-
rende jobcentre: 
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• 001 Administrative udgifter til andre aktører vedr. ikke-forsikrede 

ledige 
Her registreres de administrative udgifter, jf. § 117 stk. 1, 1. pkt. i Lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, til andre aktører i forbindelse med 
beskæftigelsesindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere, revali-
dender m.v. (jf. § 2, nr. 2-4, 6-8 og 10). Det bemærkes, at de administra-
tive udgifter til andre aktører er omfattet af reglerne om 50 pct. statsrefu-
sion inden for et rådighedsbeløb, jf. § 117 a, stk. 1, 1. pkt., og §§ 117 a, 
stk. 2, 1. pkt. og 118, stk. 1. Den statslige refusion registreres på funkti-
on 5.68.98, dranst 2, gruppering 007 Refusion af driftsudgifter i forbin-
delse med aktiveringstilbud, uddannelsesaktiviteter mv. med 50 pct. re-
fusion. 
 

• 002 Administrative udgifter til andre aktører vedr. forsikrede ledige 
Her registreres de administrative udgifter, jf. § 117 stk. 1, 1. pkt. i Lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, til andre aktører i forbindelse med 
beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Det bemærkes, at de ad-
ministrative udgifter til andre aktører er omfattet af reglerne om 50 pct. 
statsrefusion inden for et rådighedsbeløb, jf. § 117 a, stk. 1, 1. pkt., og 
§§ 117 a, stk. 2, 1. pkt. og 117 b, stk. 1. Den statslige refusion registre-
res på funktion 5.68.99, dranst 2, gruppering 005 Refusion af udgifter til 
vejledning og opkvalificering, andre aktører, flyttehjælp mv.  

 
s. Oprettelse af gruppering 001 og 002 på funktion 6.45.53 

 
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2010 
 
11. Øvrige ændringer 
På funktion 5.68.94 slettes gruppering 104 Servicejob (afløb på ophørt ordning), 
jf. §§ 1 og 2 i Lov om ophævelse af lov om servicejob, da kommunens tilskud 
og udgifter vedr. servicejob i statslige virksomheder fremover skal konteres på 
samme funktion, som kommunen anvender ved udgifter til servicejob på kom-
munale arbejdspladser (funktion 5.68.96, gruppering 004). 
 

t. Gruppering 104 på funktion 5.68.94 slettes. 
u. Konsekvensændring af gruppering 004 under dranst 2 på 5.68.96. 

 
Ændringen træder i kraft 1. august 2009 med virkning for regnskab 2009. 
 
Der oprettes på funktion 5.68.94 en ny gruppering 108 Indtægter vedr. kvote-
ordningen for offentlige løntilskudspladser for forsikrede ledige, jf. § 56 i Lov om 
ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, hvor kommunen 
skal kontere eventuelle indtægter som følge af, at en anden offentlig arbejdsgi-
ver ikke opfylder kvoten for løntilskudspladser og ikke rettidigt kan stille en løn-
tilskudsplads til rådighed efter at være anmodet herom. 
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Der er på funktion 5.68.98 oprettet en tilsvarende gruppering 094 Indtægter 
vedr. kvoteordningen for offentlige løntilskudspladser, hvor kommunen kan kon-
tere eventuelle indtægter vedr. kvoteordningen for offentlige løntilskudspladser 
til ikke forsikrede ledige. 
 
 

v. Ny gruppering 108 på funktion 5.68.94. 
w. Ny gruppering 094 på funktion 5.68.98. 

 
Ændringen træder i kraft 1. august 2009 med virkning for regnskab 2009. 
 
I forbindelse med, at beskæftigelsessystemet fremover vil bestå af et enstrenget 
kommunalt beskæftigelsessystem overtager kommunerne udgifterne til dag-
penge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse skal der årligt yders 
et beskæftigelsestilskud til kommunerne. I den anledning autoriseres der en ny 
gruppering 008 på funktion 7.62.86 Særlige tilskud: 
 
008 Beskæftigelsestilskud 
Her registreres statens beskæftigelsestilskud til kommunerne, jf. § 23 a og b i 
lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 
 

x. Ny gruppering 008 på funktion 7.62.86 Særlige tilskud 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2010 
 
Der er foretaget omfattende ændringer i afsnit 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9, 4.5.7, 4.5.8 og 
4.5.9 hvilket også har ændret på sidetal der ikke er nævnt i nedenstående tabel 
over ændringssider. Der er endvidere foretaget korrekturændringer i afsnittet, 
som heller ikke er registreret i tabellen Af den grund er samtlige sider i disse 
afsnit vedlagt i rettelsessiderne. Det er dog kun de nedenfor nævnte rettelser, 
der er markeret i rettelsessiderne. 
 
Afsnit Side Punkt 
3.5.7 1 1a
4.5.7 1 1a
3.5.7 1 1b
4.5.7 2 1b
3.5.8 1 1c
4.5.8 3 1c
3.5.8 3 1d
4.5.8 11 1d
3.5.7 1 2e
4.5.7 1-2 2e
3.5.7 1 2f
4.5.7 2 2f
3.5.8 2 3g
4.5.8 5+6 3g
3.5.9 2 3h
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4.5.9 10 3h
3.5.7 3 4i
4.5.7 14 4i
3.5.9 2 4j
4.5.9 10 4j
3.5.7 1 5k
4.5.7 1-2 5k
3.5.7 1 5l
4.5.7 2 5l
3.5.8 2 5m
4.5.8 9 5m
3.5.8 3 5n
4.5.8 11 5n
3.5.9 1-2 6o
4.5.9 1-6 6o
3.5.9 2 7p
4.5.9 6 7p
3.5.9 3 8q
4.5.9 13-19 8q
3.5.7 4 9r
4.5.7 18-19 9r
3.6 1 10s
4.5.9 8 10s
4.6 4-5 10s
3.5.9 1 11t
4.5.9 6 11t
3.5.9 2 11u
4.5.9 7 11u
3.5.9 2 11v
4.5.9 6 11v
3.5.9 3 11w
4.5.9 12 11w
3.7 3 11x
4.7 9 11x
 
Spørgsmål til Budget- og regnskabssystemet for kommuner kan rettes til Chri-
stian Bo Christiansen; mail: cbc@ism.dk, tlf. 33 92 39 97 og Susanne Wad 
Hansen; mail: swh@ism.dk, tlf. 33 92 46 05. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Susanne Wad Hansen 
Fuldmægtig 
 

mailto:cbc@vfm.dk
mailto:swh@vfm.dk
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Bekendtgørelse om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v. 

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

Kapitel 1 

Budget- og regnskabssystem for kommuner 

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

Kapitel 2 

Årsbudgettet og flerårige budgetoverslag 

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

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

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

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

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

Kapitel 3 

Regnskabsmæssig supplementsperiode 

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

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

Kapitel 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kapitel 5 

Københavns Kommune 

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

Stk. 2. Revisionen afgiver inden den 15. september beretning om revisionen af årsregnskabet 
til Borgerrepræsentationen. 
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Stk. 3. Københavns Kommunes årsregnskab sendes inden den 31. december til 
tilsynsmyndigheden sammen med økonomiudvalgets revisionsbetænkning og de afgørelser, som 
Borgerrepræsentationen har truffet i forbindelse hermed. 

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

Kapitel 6 

Ikrafttræden 

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2009. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 
446 af 1. juni 2009 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. 

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

Indenrigs- og Socialministeriet, den 10. juli  2009 

 

Karen Ellemann 

/ Søren H. Thomsen 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Institutionens budget og regnskab registreres hos den kommune, der har over-
enskomsten. Regnskabsføringen sker på de respektive funktioner under de respektive 
hovedkonti med undtagelse af renter og afdrag, som registreres på hovedkonto 7 og 8. 
 
Det samme gælder for anlægsposterne for selvejende og private institutioner (bortset 
fra private lederejede institutioner), der før anlægsarbejdernes påbegyndelse er indgået 
en overenskomst med. I de tilfælde, hvor der ikke er en hovedoverenskomstkommune, 
skal det aftales, hvilken kommune der skal budgettere og regnskabsføre vedrørende 
institutionen. 
 
For private lederejede institutioner medtages alene driftsudgifter og driftsindtægter i 
kommunens budget og regnskab, idet institutionens udgifter til renter og afdrag betrag-
tes som huslejeudgift. 
 
Ejerforholdet Andre offentlige myndigheder anvendes ved driftstilskud og takstbetaling 
til ordninger og institutioner i offentligt regi, men uden for kommunen. Herunder anføres 
f.eks. takstbetaling for ophold i institutioner, der henhører under andre kommuner, regi-
oner, staten m.v., betaling for brug af fælleskommunale institutioner, der ikke drives af 
den pågældende kommune osv. 
 
Ejerforholdet Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser anvendes ved 
køb hos private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.  
Det er udelukkende muligt at afløfte moms- og lønsumsafgift for de funktioner, der er 
optaget på positivlisten i bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og 
regioner. 
 
Det bemærkes, at der i de af kommunerne benyttede økonomisystemer er knyttet num-
re til overskrifterne vedrørende ejerforhold. 
 
Omkostningssted 
Kontonummerets 8., 9., 10. og 11. ciffer anvendes til opdeling af kommunens omkost-
ningssteder. 
 
Anvendelsen af omkostningssted er endvidere autoriseret i regnskabet på funktion 
3.22.01 Folkeskoler, 3.22.05 Skolefritidsordninger, 3.22.08 Kommunale specialskoler, 
5.25.12 Vuggestuer, 5.25.13 Børnehaver, 5.25.14 Integrerede daginstitutioner og 
5.25.15 Fritidshjem. Udgangspunktet er her, at udgifter og indtægter til, hvad der må 
anses for institutionens kerneydelse er omfattet af den autoriserede registrering på 
omkostningssted. Kerneydelsen defineres som den grundlæggende ydelse, der er for-
bundet med et pågældende funktionsområde, f.eks. pasning i en børneinstitution. Udgif-
ter og indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige produktion af kerne-
ydelsen – f.eks. udgifter til administration på institutionen, inventar, vand, varme, strøm 
indvendig vedligeholdelse og rengøring – er ligeledes omfattet af den autoriserede regi-
strering på omkostningssted.  
 
Udgifter til lokaler i sig selv, dvs. husleje, og udgifter til udvendig vedligeholdelse skal 
også registreres på omkostningssted. 
 
Derimod skal en række udgifter ikke fordeles på omkostningssted, men på stednummer 
for fælles formål. De nærmere konteringsregler for registrering på omkostningssted på 
de enkelte funktioner er omtalt i afsnit 4.3 og afsnit 4.5. 
 
I de øvrige dele af kontoplanen er det frivilligt at anvende omkostningssted. 
 
I de tilfælde, hvor der ikke ønskes en opdeling på omkostningssteder, benyttes sted-
nummer 0000. 
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BILAG 
Positivliste for kommuner 

gældende fra og med regnskab 2009
 
Artkonto Funktion   

 

Moms- og løn-
sums- 
andelsprocent 

          (Drift: DR1) (Anlæg: DR3) 
Kommuner      
5.9 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller    55 85   
5.9 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter   50 85   
4.01) 3.22.08 Kommunale specialskoler    25 85   
4.6 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler   25 85   
5.9 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler   25 85   
4.6 3.22.12 Efterskoler og Ungdomskostskoler   25 85   
5.9 3.22.12 Efterskoler og Ungdomskostskoler   25 85   
5.9 3.35.60 Museer   25 85   
5.9 3.35.63 Musikarrangementer   10 85   
5.9 3.35.64 Andre kulturelle opgaver   40 85   
5.9 3.38.74 Lokaletilskud   65 -   

4.01) 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelses-
træning   36* 85   

4.7 og 4.8 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelses-
træning   18* -   

5.2 4.62.85 Kommunal tandpleje   26* 85   
4.7 og 4.8 4.62.85 Kommunal tandpleje   18* -   
4.01) 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse   36* 85   
4.7 og 4.8 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse   18* -   
4.01) 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste   36* 85   
4.7 og 4.8 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste   18* -   
4.01) 4.62.90 Andre sundhedsudgifter   36* 85   
4.7 og 4.8 4.62.90 Andre sundhedsudgifter   18* -   

5.9 5.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og 
privatinstitutioner   25 -   

4.01) 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og 
unge   25 -   

4.01) 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og 
unge   25 -   

4.01) 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge   25 -   

4.02) 5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappe-
de   15 -   

4.03) 5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappe-
de   30* -   

4.04) 5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappe-
de   25 -   

4.05) 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicap-
pede   10 -   

4.01) 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger   55 -   

5.26) 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning 
og befordring   75 -   

4.01) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner   40 -   

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

4.01) 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere   20 -   
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4.01) 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold   15 -   
4.01) 5.38.52 Botilbud til midlertidige ophold   15 -   
5.9 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse   25 85   
5.9 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud   25 85   
5.9 5.46.60 Introduktionsprogrammer mv.   25 85   
5.9 5.58.80 Revalidering   25 85   
5.97) 5.68.98 Beskæftigelsesordninger   25 85   
5.9 5.72.99 Øvrige sociale formål   15 -   
Regioner     
4.01) 1.10.01 Sygehuse   36* -   
4.7 og 4.88) 1.10.01 Sygehuse   18* -   
4.09) 1.10.01 Sygehuse   58* -   

4.01) 2.10.01 Sociale tilbud, specialundervisning og rådgiv-
ning   25 -   

5.9 3.20.10 Tilskud til kulturelle aktiviteter   40 85  

 
* Momsandelsprocenten indeholder en lønsumsandelsprocent. 

1) Gælder alene for registreringer på ejerforholdskode 4 private. 
2) Gælder alene for registreringer på gruppering 009 Private leverandører af per-

sonlig og praktisk hjælp. 
3) Gælder alene for registreringer på gruppering 004 Hjemmesygepleje, ejerfor-

holdskode 4 private. 
4) Gælder kun for registreringer på gruppering 012 og 013 
5) Gælder alene for registreringer på gruppering 003 Afløsning, aflastning og hjælp 

m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, ejerforholds-
kode 4 private. 

6) Gælder ikke for motorkøretøjer. 
7) Gælder kun for posteringer på artskonto 5.9, gruppering 018 Udgifter ved under-

visning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og start-
hjælpsmodtagere. 

8) Gælder ikke for udgifter til højt specialiseret behandling (lands- og landsdelspa-
tienter). 

9) Gælder kun for ydelser købt hos Statens Serum Institut. 

Beregning af moms- og lønsumsandelsprocenter: 
For hver funktion på positivlisten er der beregnet en momsandelsprocent, der afspej-

ler, hvor stor en andel af udgifterne til den pågældende ydelse, der er momsbelagt. 
Tilsvarende er der, for de med * markerede relevante ydelser, beregnet en lønsumsan-
delsprocent, der afspejler, hvor stor en andel af de samlede udgifter til den pågældende 
ydelse, der er lønudgifter. Lønsumsandelsprocenten er efterfølgende omregnet til 
momsandelsprocenten ved at gange lønsumsandelsprocenten med 
(3,08/103,08)/(25/125), idet private leverandører, på de relevante områder, betaler en 
lønsumsafgift på 3,08 pct. af lønsummen+overskud/underskud. Herefter er den omreg-
nede lønsumsandelsprocent og momsandelsprocenten lagt sammen til én moms- og 
lønsumsandelsprocent. Fx er lønsumsandelsprocenten for sygehuse 70 pct., hvilket 
giver en moms- og lønsumsandelsprocent på 11 (70*(3,08/103,08)/(25/125)=10,5). 

Regneeksempel for beløbet til refusion for kommuner: 
Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 0.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehal-

ler, art 5.9). 

Beløb til refusion: 1.000 kr. x 55% x 25/125=110 kr. 

Der registreres i eksemplet følgende i det kommunale budget- og regnskabssystem: 
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– Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. - 110 kr. = 890 kr. regi-
streres på funktion 0.32.31 stadion, idrætsanlæg og svømmehaller, art 5.9. 

– Den beregnede momsudgift, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppe-
ring 003. 

– Momsrefusionen, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppering 002. 

Regneeksempel for beløbet til refusion for regioner: 
Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 1.10.01 Sygehuse, art 4.0). 

Beløb til refusion: 1.000 kr. x 36% x 25/125=72 kr. 

Der registreres i eksemplet følgende i budget- og regnskabssystemet for regioner: 
– Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. – 72 kr. = 928 kr. regi-

streres på funktion 1.10.01 Sygehuse, art 4.0. 
– Den beregnede momsudgift, dvs. 72 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppe-

ring 003. 
Momsrefusionen, dvs. 72 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 002. 
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2 Transport og infrastruktur 
 
 
FÆLLES FUNKTIONER (22) 

2.22.01 Fælles formål 
2.22.03 Arbejder for fremmed regning 
2.22.05 Driftsbygninger og -pladser 
2.22.07 Parkering 
 1 Drift 
  005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter 
  006 Parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige 

parkeringspladser og -anlæg 
  091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger 
  092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter  
 3 Anlæg 
  006 Parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige 

parkeringspladser og -anlæg 
 
 
KOMMUNALE VEJE (28) 

2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 
2.28.12 Belægninger m.v.  
2.28.14 Vintertjeneste 
2.28.22 Vejanlæg 
2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer 
 
 
KOLLEKTIV TRAFIK (32) 

2.32.30 Fælles formål 
2.32.31 Busdrift 
2.32.33 Færgedrift 
2.32.34 Lufthavne 
2.32.35 Jernbanedrift 
  
 
HAVNE (35) 

2.35.40 Havne 
2.35.41 Lystbådehavne m.v. 
2.35.42 Kystbeskyttelse 



Budget- og regnskabssystem 3.3  - side  1 
  
Dato: Juli 2009  Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2009 

 
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 
3.22.09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 
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 
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 
 
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 
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  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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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 
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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9 Balance 
 
 
LIKVIDE AKTIVER (22) 

9.22.01 Kontante beholdninger 
9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
9.22.07  Investerings- og placeringsforeninger 
9.22.08 Realkreditobligationer 
9.22.09 Kommunekreditobligation 
9.22.10 Statsobligationer m.v. 
9.22.11 Udenlandske obligationer 
 
 
TILGODEHAVENDER HOS STATEN (25) 

9.25.12 Refusionstilgodehavender 
9.25.13 Andre tilgodehavender 
 8 Aktiver 
  001 Kontante tilgodehavender hos staten som følge af delingsaftalen  
 
KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28) 

9.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
9.28.15 Andre tilgodehavender 
9.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 
9.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 
9.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 
 8 Aktiver  
  001 Kontante tilgodehavender hos andre kommuner som følge af 

delingsaftalen 
  002 Kontante tilgodehavender hos regioner som følge af delingsaftalen 
 
LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32) 

9.32.20 Pantebreve 
9.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
 8 Aktiver 
  001 Netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber 
9.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 
9.32.23 Udlån til beboerindskud 
9.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 
 8 Aktiver  
  001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 
  002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger 
  003 Driftsstøttelån 
9.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
 8 Aktiver  
  001 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a stk.7 i lov om aktiv socialpolitik) 
  002 Registrering af det samlede tilgodehavender i form af lån til betaling af 

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 
 
9.32.26 Ikke-likvide obligationer 
9.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
  001 Uforbugte midler fra kvalitetsfonden
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  002 Grundtilskud til produktionsskoler 
 
Det bemærkes, at kommunernes bidrag til staten for produktionsskoleelever registreres 
på art 4.6. Betalinger til staten. 
 
Tilskud fra kommuner til skolerne registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.  
 
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindel-
se med erhvervsgrunduddannelser.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger til registrering af henholds-
vis skoleydelse og skoleundervisning: 
  001 Skoleydelse,  

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

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

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

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

 
  004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler 

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

 
Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 
  
Lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunal regi registreres på de funktioner, hvor 
udgifter og indtægter vedrørende de pågældende institutioner i øvrigt er registreret. 
 
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. 
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Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 
 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og beskæftigelsesområdet. 
Hovedkontoen er målgruppeopdelt på følgende måde:  
 
Funktion 5.25.10-5.25.19 Dagtilbud til børn og unge 
Funktion 5.28.20-5.28.24 Tilbud til børn og unge med særlige behov 
Funktion 5.32.31-5.32.37 Tilbud til ældre og handicappede 
Funktion 5.35.40 Rådgivning 
Funktion 5.38.42-5.38.59 Tilbud til voksne med særlige behov 
Funktion 5.46.60-5.46.65 Tilbud til udlændinge 
Funktion 5.48.67-5.68.98 Beskæftigelse, overførsler m.v. 
Funktion 5.72.99 Øvrige sociale formål 
 
Det bemærkes, at kommunale sundhedsudgifter registreres under hovedkonto 4.  
 
Administrationsudgifter 
Udgifter til den centrale administration under sociale opgaver og beskæftigelse registre-
res på hovedkonto 6. Udgifter til den administration, der finder sted på og vedrører insti-
tutionerne under sociale opgaver og beskæftigelse, registreres derimod på funktionerne 
under hovedkonto 5. 
 
Vedrørende administration, der foregår på en institution, men vedrører flere institutioner 
eller aktiviteter, henvises til konteringsreglerne til hovedkonto 6. 
 
Ifølge Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (nr. 683 
af 20. juni 2007), skal kommunalbestyrelsen fastsætte takster for de i § 1 nævnte kom-
munale tilbud. De nævnte kommunale tilbud skal hvile i sig selv, så et over- eller under-
skud skal indregnes i taksterne senest to år efter. Takstberegningen skal ske med ud-
gangspunkt i alle tilbuddets gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, herunder også 
indirekte centrale omkostninger til ledelse og administration, der konteres på hovedkon-
to 6. Der skal derfor foretages en overførsel af administrative omkostninger fra hoved-
konto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om om-
kostningsbaserede takster. Kommunalbestyrelsen kan anvende en fordelingsnøgle for 
andelen af central ledelse og administration. Kommunalbestyrelsen skal begrunde den 
anvendte fordelingsnøgle. Overførsel af administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 
til hovedkonto 5 kan ske ved anvendelse af de interne arter på hovedart 9 eller ved +/- 
posteringer. Hovedart 0 og art 4.0 for de funktioner, der er opført på positivlisten, må 
ikke benyttes til overførsel af administrationsomkostninger. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende de konsulentfunktioner, der udgår fra institutionerne, 
registreres på funktion 5.45.40. Udgifter og indtægter vedrørende rådgivning, der udgår 
fra den centrale forvaltning, registreres på hovedkonto 6. Udgifter til samråd vedrørende 
bevilling af abort, adoption, visitationsudvalg m.v. registreres på funktion 6.42.42. Det 
drejer sig som hovedregel om mødediæter, honorarer og lignende. 
 
Udgifter til kommunens centrale myndighedsfunktion – herunder i forbindelse med per-
sonlig og praktisk hjælp – registreres på hovedkonto 6. Særligt i forbindelse med per-
sonlig og praktisk hjælp kan der peges på, at myndighedsfunktionen bl.a. omfatter: 
 

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

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

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

• fastsættelse af krav til indholdet af informationsmateriale 
• godkendelse af leverandører. 
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Særlige institutioner 
For institutioner, der varetager flere opgaver inden for det sociale, undervis-
ningsmæssige og sundhedsmæssige område, må der som hovedregel foretages en 
fordeling af udgifter og indtægter på de respektive funktioner. For de institutioner, hvor 
en sådan fordeling vil indebære arbitrære (ikke-objektivt konstaterbare) fordelinger, skal 
hele institutionen eller de områder, der ikke lader sig fordele objektivt, henføres til den 
funktion, hvorunder størstedelen af aktiviteterne henhører. 
 
 
Selvejende og private institutioner 
Budgetter og regnskaber for selvejende og private institutioner, som kommunen har 
driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler, som gælder for kommunale 
institutioner, jf. dog nedenfor. Institutionens budget og regnskab registreres hos den 
kommune, der har overenskomsten - for plejehjemmenes vedkommende den kommu-
ne, der har hovedoverenskomsten. Regnskabsføringen sker på de respektive funktio-
ner under hovedkonto 5 med undtagelse af renter og afdrag, som registreres på hoved-
konto 7 og 8. 
 
Det samme gælder for anlægsposterne for selvejende og private institutioner (bortset 
fra private lederejede institutioner), der før anlægsarbejdernes påbegyndelse er indgået 
en overenskomst med. Dette indebærer, at der kan ydes momsrefusion af afholdte 
anlægsudgifter. I de tilfælde, hvor en institution har lejet sig ind eller vil leje sig ind i 
bygninger ejet af andre end institutionen, kan der ikke ydes momsrefusion af anlægs-
udgifterne. I de tilfælde, hvor der ikke er en hovedoverenskomstkommune, skal det 
aftales, hvilken kommune der skal budgettere og regnskabsføre. 
 
For private lederejede institutioner medtages alene driftsudgifter og driftsindtægter i 
kommunens budget og regnskab, idet institutionens udgifter til renter og afdrag betrag-
tes som huslejeudgift. 
 
Acontoudbetalinger til selvstændigt regnskabsførende, sociale institutioner registreres 
på den funktion, som den pågældende institution kan henføres til, ved anvendelse af art 
5.9. Når regnskabet foreligger, og institutionens udgifter og indtægter optages i kom-
munens regnskab, minusdebiteres kommunens acontoudbetalinger under anvendelse 
af art 5.9. 
 
På selvejende og private institutioner, som er selvstændigt regnskabsførende efter 
kommunens standardkontoplan, kan regnskabsføringen foretages inklusive købsmoms. 
 
Ved overdragelsen af budgettet til institutionen kan de momsbærende arter tillægges 
købsmoms, således at bevillingskontrol i institutionen løbende sker på grundlag af ud-
gifter inklusive købsmoms. 
 
Institutionens budget optages i kommunens årsbudget uden købsmoms, og ved institu-
tionens aflæggelse af regnskabet til kommunen skal udgifterne registreres på de rele-
vante arter på normal vis, hvorved købsmoms automatisk udskilles og henføres til funk-
tion 7.65.87. 
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Betalinger mellem kommuner i øvrigt 
I tilfælde, hvor en opholdskommune har afholdt udgifter til eksempelvis kontanthjælp og 
har krav på at få disse udgifter refunderet hos den tidligere opholdskommune, hjemta-
ger opholdskommunen statsrefusionen - her 50 pct. - og opkræver de resterende 50 
pct. hos den tidligere opholdskommune. Denne indtægt registreres ved anvendelse af 
art 7.7. Den tidligere opholdskommune registrerer udgiften netto på funktionen for kon-
tanthjælp ved anvendelse af art 4.7. Refusion i forbindelse med den centrale refusions-
ordning (§ 176 i lov om social service) hjemtages af den kommune, der endeligt afhol-
der udgiften. 
 
 
Den centrale refusionsordning (statsrefusion i henhold til § 176) 
Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning på det sociale om-
råde, jf. § 176 i lov om social service, konteres for de enkelte personer på de relevante 
funktioner under dranst 2, gruppering 001. Omfatter refusionen for nogle enkeltperso-
ner udgifter, der henhører under flere funktioner, konteres refusionen for disse personer 
på den funktion, hvorunder størstedelen af udgiften henhører. 
 
 
Refusion vedrørende flygtninge 
Refusion af udgifter til kontanthjælp mv. til visse grupper af flygtninge registreres under 
funktion 5.57.74, dranst 2, gruppering 002 og 004. 
 
Refusion af udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 vedrørende flygtninge er samlet 
på funktion 5.25.10, dranst 2, gruppering 006. 
 
For øvrige funktioner, hvor der ydes refusion vedrørende udgifter til flygtninge, er der 
oprettet autoriserede grupperinger under de pågældende funktioner. 
 
Refusionsberigtigelser vedrørende flygtninge registreres på kontiene for refusion for 
flygtninge og ikke på berigtigelseskontiene. 
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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. 
 
Efterreguleringer registreres på gruppering 007. Renteudgifter og -indtægter vedrøren-
de gruppering 007 registreres på funktion 7.28.15. 
 
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 
 
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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I balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringen tilbageføres, så 
kontoen igen viser det nominelle tilgodehavende.  
 
Styring af tilbagebetalingspligtige ydelser kan foregå på funktion 9.32.25 med modpost 
på balancekonto 9.75.99. 
 
Der er på funktionen autoriseret en gruppering 002 til registrering af lån til betaling af 
ejendomsskatter.  
 
Der er på funktionen endvidere autoriseret følgende grupperinger: 
 
   003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen 

 004 Udlån til regioner som følge af delingsaftalen 
   005 Udlån til staten som følge af delingsaftalen 
 
På grupperingerne registreres udlån til andre myndigheder, jf. § 41, stk. 2 i bekendtgø-
relse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og 
pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med 
kommunalreformen. Kompensationsbeløbet registreres direkte på funktionen med mod-
post på 9.75.99 Balancekonto. 
 
9.32.26 Ikke-likvide obligationer 
Primosaldoen samt forskydningerne i årets løb på funktion 8.32.26 skal svare tilbehold-
ningen opgjort efter kursen ved foregående års slutning eller købskursen ved tilgang i 
året. Ved regnskabsårets slutning reguleres værdien efter den aktuelle kursværdi med 
modpost på balancekonto 9.75.99. 
 
Efter den enkelte kommunes bestemmelse kan beholdningen i stedet enten registreres 
til erhvervelsesværdien eller til den nominelle værdi. Kursregulering i forbindelse her-
med sker over balancekonto 9.75.99. 
 
9.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
Saldoen skal ved regnskabsafslutningen svare til det samlede beløb, der er deponeret i 
forbindelse med optagelse af lån, garantistillelse eller indgåelse af lejemål og leasingaf-
taler m.v. 
 
Der er på funktionen en autoriseret gruppering: 
 
 001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden 

Her konteres deponering af uforbrugte midler fra kvalitetsfonden i 2009. 
Det deponerede beløb skal indsættes på en særskilt konto i et penge-
institut. 

 
 
UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (35) 
9.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 
 
9.35.31 Gasforsyning 
 
9.35.32 El-forsyning 
 
9.35.33 Varmeforsyning 
 
9.35.34 Vandforsyning 
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9.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 
 
På disse funktioner registreres udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder. 
 
Forsyningsvirksomhederne – med undtagelse af elforsyning – adskiller sig fra de øvrige 
kommunale områder ved, at de skal hvile i sig selv, dvs. at de skal finansieres over 
taksterne og at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. For at kunne 
opgøre dette registreres kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne 
på disse funktioner. 
 
Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen reguleres udlægsfunktionerne 9.35.30, 
9.35.31 og 9.35.33-9.35.35 efter resultaterne af den samlede drift- og anlægsvirksom-
hed på funktionerne 1.22.01, 1.22.03 og 1.22.04 og 1.35.40-1.35.44 samt 1.38.60-
1.38.66, såfremt kommunen har besluttet at gebyrfinansiere affaldsområdet eller dele 
heraf efter hvile-i-sig-selv-princippet. På affaldsområdet er autoriseret grupperinger til 
mellemværende på de enkelte områder. Kommunen kan på de øvrige områder, hvis 
den ønsker det, foretage mellemregning for funktion 1.22.06. Modposteringen foregår 
på balancekonto 9.75.99.  
 
Da elforsyning ikke længere er omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv princip, 
skal mellemværende registreret på funktion 9.35.32 El-forsyning, med virkning fra regn-
skab 2000, ikke længere reguleres for det løbende resultat på funktion 1.22.02. Mel-
lemværende som er registreret på funktion 9.35.32 påvirkes kun af aftaler om indskud i 
netvirksomheden eller afvikling/nedbringelse af gældsforhold. 
 
Det bemærkes, at der på funktion 9.35.32 er autoriseret en gruppering til registrering af 
udlæg vedrørende el-selskabernes sideordnede aktiviteter. Der er endvidere på funkti-
onen under dranst 8 Aktiver oprettet en gruppering til registrering af forpligtelse for tje-
nestemænd. 
 
Beregnede rentebeløb konteres direkte på funktionerne på hovedkonto 1 og modposte-
res på funktionerne 7.35.30-7.35.35. 
 
Afskrivning på tilgodehavender registreres som debitering på funktionerne 9.35.30, 
9.35.31 og 9.35.33-9.35.35 for nettobeløb og på funktion 9.59 for moms til kreditering 
for statuskontoen for restancen (9.28.14) eller (9.28.15). 
 
I forbindelse med bl.a. lov om varmeforsyning og lov om el-forsyning kan der foretages 
henlæggelser og afskrivninger for forsyningsvirksomheder. Sådanne henlæggelser og 
afskrivninger registreres via hovedart 0.  
 
AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING 
FOR ANDRE (38) 
9.38.36 Kommuner og regioner m.v. 
 
9.38.37 Staten 
Saldiene består af krav på tredjemand samt af beholdning af aktiver (postgiro-
anvisninger). 
 
AKTIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (42) 
9.42.40 Beskyttelsesrumspulje 
En eventuel saldo vil være udtryk for opkrævede midler til beskyttelsesrums-puljen, 
herunder forrentning af midlerne, som endnu ikke er anvendt til beskyttelsesrumsfor-
mål. Der henvises i øvrigt til konteringsreglerne for funktion 8.42.40 
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Omkostningerne ved drift registreres under gruppering 005 Udgifter til andre ak-
tører vedr. forsikrede ledige på funktion 5.68.94. 

 
EGENKAPITAL (75) 
Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og forpligtelser. Egenkapi-
talen er på denne måde et udtryk for kommunens formue. Egenkapitalen skal specifice-
res på funktionerne 9.75.91, 9.75.92, 9.75.93 og 9.75.94 samt 9.75.99.   
 
9.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver 
Der er tale om en teknisk konto, som sikrer, at kommunens finansielle egenkapital ikke 
øges ved at optage de takstfinansierede aktiver på balancen. 
 
9.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver 
Der er tale om en teknisk konto, som sikrer, at kommunens finansielle egenkapital ikke 
øges ved at optage de selvejende institutioners aktiver på balancen. 
 
9.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver 
Der er tale om en teknisk konto, som sikrer, at kommunens finansielle egenkapital ikke 
påvirkes af optagelsen af de skattefinansierede aktiver på balancen. 
 
9.75.94 Reserve for opskrivninger  
Funktionen er en slags ikke finansiel egenkapital. Formålet med funktionen er at kunne 
opgøre, hvor stor en del af værdien af de ikke-finansielle aktivers værdi, der kan tilskri-
ves ikke realiserede opskrivninger. 
 
Opskrivningerne skal i øvrigt fremgå af en særskilt anlægsoversigt til kommunens regn-
skab. 
 
Opskrivninger skal registreres på en af følgende grupperinger: 
 
  001 Takstfinansierede aktiver 
 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
 
  003 Skattefinansierede aktiver 
 
9.75.95. Modpost for donationer 
Ved private donationer af aktiver eller modtagelse af tilskud på 100.000 kr. eller derover 
til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, 
skal aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det 
ikke var modtaget som en donation (dagsværdi). Samtidig optages en tilsvarende pas-
sivpost på denne funktion.  
 
Herefter skal der løbende foretages afskrivninger på aktivets bogførte værdi på den 
relevante funktion på hovedkonto 1-6. Imidlertid gælder det, at kommunen ikke skal 
have nogen driftsmæssige omkostninger i form af afskrivninger på noget, kommunen 
har fået doneret. Derfor registreres der en indtægt ved brug af art 0.8 svarende til af-
skrivningerne på den relevante funktion på hovedkonto 1-6. Indtægten/afskrivningerne 
modsvares af en tilsvarende nedbringelse af denne funktion. 
 
9.75.99 Balancekonto 
Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen optages nettoforskellen mellem sær-
skilte aktiv- og passivposter - herunder udlægskontiene - på balance-kontoen. 
Det skal i forbindelse med regnskabsafslutningen sikres, at årets ændring på balance-
kontoen -med modsat fortegn- svarer til summen af øvrige ændringer på hovedkonto 9. 
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Årsregnskabet skal, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, 
indeholde en personaleoversigt. 

 
o. Udførelse af opgaver for andre myndigheder 
Kommuner har på visse betingelser mulighed for at udføre kommunale opgaver for an-
dre offentlige myndigheder, jf. Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre of-
fentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber Der er i be-
kendtgørelse om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre of-
fentlige myndigheder fastsat nærmere regler om kalkulationen af de samlede omkost-
ninger, som kommunen skal foretage forinden den afgiver tilbud på eller indgår aftale 
om udførelse af en opgave for en anden offentlig myndighed. Det er endvidere i be-
kendtgørelsen fastsat, at: 
 

Kommuner, der udfører opgaver for andre offentlige myndigheder, skal for hver enkelt 
opgave foretage en løbende registrering af de med opgaven forbundne indtægter og 
omkostninger. 
 
I kommunens årsregnskab optages i det år, hvor en opgave afsluttes, en regnskabs-
mæssig redegørelse for opgaven, herunder for eventuelle afvigelser i forhold til om-
kostningskalkulationen. 

 
Baggrunden for disse bestemmelser er hensynet til at sikre en tilstrækkelig åbenhed 
om den kommunale opgavevaretagelse, herunder at sikre en efterfølgende kontrol 
med, at opgavevaretagelsen ikke har medført en konkurrenceforvridning i forhold til den 
private sektor. 
 
Omkostningskalkulationen, som kommunen skal foretage forud for afgivelsen af et til-
bud på en opgave, er en beregning af de forventede omkostninger ved udførelsen af 
opgaven - en forkalkulation. Reglerne herom fremgår af bekendtgørelsens § 4 og af 
vejledningen om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offent-
lige myndigheder. Herudover skal kommunen foretage en løbende registrering af de 
med opgaven forbundne indtægter og omkostninger. Med udgangspunkt i denne regi-
strering udarbejdes efter kontraktperiodens udløb et regnskab over de faktiske indtæg-
ter og omkostninger ved udførelsen af opgaven. Dette regnskab danner baggrund for 
den regnskabsmæssige redegørelse for opgaven, som optages i den udførende kom-
munes årsregnskab i det år, hvor opgaven afsluttes. 
 
I den regnskabsmæssige redegørelse sammenholdes de forventede omkostninger, 
som kommunen har beregnet i forkalkulationen, med de faktiske omkostninger ved ud-
førelsen af opgaven. Der redegøres for afvigelser mellem forkalkulationen og de fakti-
ske omkostninger ifølge regnskabet. 
 
Det bemærkes, at omkostningskalkulationen og den regnskabsmæssige redegørelse 
skal omfatte alle de direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med udførelsen 
af opgaven. Det indebærer, at den regnskabsmæssige redegørelse også skal omfatte 
omkostninger, som ikke fremgår af kommunens årsregnskab, såsom forrentning af 
drifts- og anlægskapital og afskrivning af anlægskapital. Endvidere skal medtages om-
kostninger, som ikke er knyttet direkte til den udførende enhed, men er fælles for udfø-
relsen af flere opgaver, som f.eks. andel af fællesomkostninger til administration. Der 
henvises til Indenrigsministeriets vejledning om kommuners og amtskommuners udfø-
relse af opgaver for andre offentlige myndigheder for en nærmere gennemgang af de 
forskellige omkostningselementer, som skal medtages, herunder for hvorledes disse 
kan opgøres. Endvidere henvises til vejledning om omkostningskalkulation i kapitel 9. 
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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 
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 
 

mailto:budgetregnskab@vfm.dk
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På funktionen registreres endvidere:  
• Udgifter til lægeerklæringer vedrørende pensioner og dagpenge, tilsynshonorarer 

og administrationsvederlag til plejeforeninger. 
• Gebyrer, herunder rykkergebyrer.  
• Betaling for attester m.v. registreres på funktionen.  
• Tilskud fra puljen til de lokale beskæftigelsesråd for forebyggende arbejdsmar-

kedsindsats til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale revalideringsinitiati-
ver mv.  

• Kontingenter. Eksempelvis vedr. Kommunernes Landsforening, Kommunefor-
eninger, Dansk byplanlaboratorium og internationale sammenslutninger eller for-
eninger   

 
I tilfælde, hvor kommunen foretager store samlede indkøb af materialer, inventar og 
lignende og ikke straks kan registrere disse varekøb og anskaffelser på en bestemt 
hovedkonto, kan registreringen ske på funktion 6.45.51. Når anvendelsen eller en del 
heraf henføres til en bestemt funktion, kan overførslen ske ved at minusdebitere den art 
under funktion 6.45.51, hvor købet i sin tid blev debiteret, og samtidig debitere samme 
art på den modtagende institution. 
 
På funktion 6.45.51 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

   
  090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 

Her krediteres den andel af udgifterne vedrørende den centrale admini-
stration af forsyningsvirkomhederne, der i forbindelse med regnskabs-
afslutningen overføres til funktionerne for forsyningsvirksomhederne på 
hovedkonto 0 eller 1. Overførslen registreres under art 7.9. 

 
  095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder ved-

rørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje 

Her registreres den del af drifts- og anlægsudgifterne vedrørende mo-
torveje og hovedlandeveje samt eventuelt den del af anlægsudgifterne 
vedrørende kommunale veje, der udgøres af teknikerløn m.v., og som 
overføres til de relevante grupperinger - henholdsvis anlægskonti på 
hovedkonto 2. 

 
  097 Gebyrer for byggesagsbehandling 

   Her registreres gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i 
   henhold til byggelovgivningen. Gebyrerne registreres under art 7.9. 
 
  098 Administrationsvederlag vedrørende havne 

Her registreres vederlag fra staten vedrørende administration af havne. 
Vederlaget registreres under art 7.6. 

 
6.45.53 Administration vedrørende jobcentre  
Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af jobcentre. Det gælder bl.a. 
udgifter til administrative medarbejdere. 

Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger: 
 
  001  Administrative udgifter til andre aktører vedr. ikke-forsikrede ledi-

ge 
Her registreres de administrative udgifter, jf. § 117 stk. 1, 1. pkt. i Lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, til andre aktører i forbindelse med 
beskæftigelsesindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere, revali-
dender m.v. Det bemærkes, at de administrative udgifter til andre aktø-
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rer er omfattet af reglerne om 50 pct. statsrefusion inden for et rådig-
hedsbeløb, jf. § 117 a, 1. pkt., og §§ 117 a, stk. 2, 1. pkt. og 118, stk. 1. 
Den statslige refusion registreres på funktion 5.68.98, dranst 2, gruppe-
ring 007 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, 
uddannelsesaktiviteter mv. med 50 pct. refusion. 

 
  002  Administrative udgifter til andre aktører vedr. forsikrede ledige 

Her registreres de administrative udgifter, jf. § 117 stk. 1, 1. pkt. i Lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, til andre aktører i forbindelse med 
beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Det bemærkes, at de 
administrative udgifter til andre aktører er omfattet af reglerne om 50 
pct. statsrefusion inden for et rådighedsbeløb, jf. § 117 a, 1. pkt., og §§ 
117 a, stk. 2, 1. pkt. og 117 b, stk. 1. Den statslige refusion registreres 
på funktion 5.68.99, dranst 2, gruppering 005 Refusion af udgifter til 
vejledning og opkvalificering, andre aktører, flyttehjælp mv. 

 
 
Øvrige indtægter og udgifter vedr. jobcentre registreres på de relevante funktioner på 
hovedfunktion 5.68. 
 
6.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse 
Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver.  
Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 

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

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

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

 
ERHVERVSUDVIKLING, TURISME OG LANDDISTRIKTER (48) 
6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 
På denne funktion registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet, 
f.eks. restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for 
hyrevognsbevillinger. Herunder registreres endvidere indtægter i forbindelse med sy-
stemeksport.  
 
6.48.61 Vækstfora 
På funktionen registreres udgifter i forbindelse med afholdelse af møder, konferencer, 
o.lign. vedrørende vækstfora.  
 
Funktionen er forbeholdt Bornholm Kommune.    
 
6.48.62 Turisme  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende 
aktiviteter: 
 

• Tilskud til turismeudviklingsselskaber  
• Tilskud til etablering og udvikling af udstillings- og konferencefaciliteter rettet mod 

erhvervsturisme og turismemarkedsføring 
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Endvidere registreres EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbetalinger i tilknytning 
til turismeområdet.  
 
Administrative medarbejdere, der fuldt ud er beskæftiget med turisme (f.eks. i lokale 
turistbureauer) registreres på funktionen.  
 
Kommunens øvrige administrationsudgifter i forbindelse med turisme registreres på 
funktion 6.45.51.  
  
Tilskud fra kommunen registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler med mindre 
disse er momspligtige. 
 
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer  
 
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende udvikling af menneskelige 
ressourcer med henblik på at fremme erhvervsudviklingen f.eks. medfinansiering af 
socialfondsprojekter (eksempelvis kompetenceudviklingsaktiviteter der ligger udover de 
generelle tilbud), jf. lov om erhvervsfremme § 9. 
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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 
 
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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LØNPULJER m.v. (52) 
6.52.70 Løn- og barselspuljer 
Denne funktion benyttes til budgettering af udgifterne vedrørende særlige overens-
komstmæssige uljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, f.eks. lokal- og 
cheflønspuljer samt barselsudligningspuljer. Udgifterne overføres til de respektive funk-
tioner, når puljerne fordeles. Det bemærkes, at øvrige udgifter til løn, herunder f.eks. 
udgifter til vikarer, over/merarbejde m.v., skal registreres på de funktioner, som udgif-
terne vedrører. 
 
6.52.72 Tjenestemandspensioner 
 
På funktionen debiteres udgift til udbetaling af tjenestemandspensioner i kommunen 
ved brug af art 5.1. Udbetalingerne registreres således centralt og skal ikke følge an-
sættelsesområdet. Dette gælder for udbetaling af alle tjenestemandspensioner i kom-
munen.  
 
Betalinger til staten for udbetaling af tjenestemandspensioner konteres ved brug af art 
4.6. 
 
Det bemærkes, at i omkostningsregnskabet indebærer pensionsudbetalinger ikke en 
omkostning for kommunen, men blot at pensionsforpligtelsen nedbringes, idet denne 
allerede er hensat i regnskabet. Det indebærer, at udbetalingerne neutraliseres ved at 
kreditere funktionen med anvendelse af art 0.3 og debitere funktion 8.72.90, Hensatte 
forpligtelser, med brug af art 0.9. 
 
En indbetaling fra et pensionsforsikringsselskab til helt eller delvis dækning af pensi-
onsudbetalinger skal krediteres funktionen med anvendelse af art 5.1. I omkostnings-
regnskabet indebærer dette for forsikrede kommuner, at funktionen skal krediteres med 
nettoudbetalingen (pensionsudbetaling til tjenestemænd minus indbetaling fra forsik-
ring) og debitere 8.72.90 Hensatte forpligtelser med art 0.9.  
 
Evt. nettoudgift til pensionsforsikringspræmier (inkl. bonus) registreres også på funktio-
nen, men med brug af art 1. Ligeledes registreres på funktionen pensionsoverførsler 
ved tjenestemænds jobskifte (betalende kommune: kredit, modtagende kommune: de-
bet). Begge typer af udgifter nedbringer de hensatte forpligtelser, hvorfor 8.72.90 Hen-
satte forpligtelser skal debiteres med art 0.9.    
 
På funktionen er autoriseret følgende grupperinger: 

 
001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirk-
somheder 
På grupperingen registreres udbetalinger af tjenestemandspensioner indenfor de 
kommunale forsyningsvirksomheder, idet det, som følge af adskillelsen af det 
brugerfinansierede og det skattefinansierede område, skal være muligt særskilt 
at opgøre udgiften hertil. 
 
Særligt vedrørende forsyningsvirksomhederne, som er underlagt det såkaldte 
hvile-i-sig-selv-princip, gør sig endvidere gældende, at der i forbindelse med ud-
betaling af tjenestemandspension skal foretages en yderligere kontering til afkla-
ring af mellemværendet mellem det skattefinansierede og det brugerfinansierede 
område. Der skal ved pensionsudbetaling således foretages en debitering af den 
relevante funktion på hovedfunktion 9.35, Udlæg vedrørende jordforsyning og 
forsyningsvirksomheder, med modpost på balancekontoen, funktion 9.75.99.  
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002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsy
  ningsvirksomheder 
 

På grupperingen registreres udbetalinger af tjenestemandspensioner, der 
kan henføres til forsyningsvirksomheder, der ikke længere er en del af den 
kommunale forvaltning, men hvor kommunen fortsat har pensionsforplig-
telsen. 

 
I kommunens interne økonomisystem i øvrigt skal det sikres, at den enkelte udbetaling 
kan henføres til hovedfunktionerne i kontoplanen. Formålet hermed er at sikre, at pen-
sionsudbetalingerne kan identificeres på hovedområder, bl.a. med henblik på korrekt 
takstfastsættelse, hvor disse er udgiftsbaserede. 
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7.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 
 4 Renter 
  001 Realkreditobligationer 
  002 Kommunekreditobligationer 
  003 Statsobligationer m.v. 
  004 Likvide aktiver udsted i øvrige EU/EØS-lande 
  006 Pantebreve 
  007 Aktier og andelsbeviser 
  008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.  
  010 Tilbagebetalte reservefondsandele 
 
 
TILSKUD OG UDLIGNING (62) 

7.62.80 Udligning og generelle tilskud 
 7 Finansiering 
  001 Kommunal udligning 
  002 Statstilskud til kommuner 
  007 Efterreguleringer   
  010 Udligning af selskabsskat 
7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 
 7 Finansiering 
  001 Udligning vedrørende udlændinge 
  005 Efterreguleringer 
7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne 
  001 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet 
  002 Kommunalt udviklingsbidrag 
7.62.86 Særlige tilskud 
 7 Finansiering 
  001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 
  002 Tilsvar og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med 

særlige økonomiske vanskeligheder 
  004 Tilskud til ”ø-kommuner”  
  005  Tilskud til Bornholms Kommune vedr. udviklingsopgaver 
  006 Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab 
  007 Tilskud fra kvalitetsfonden 
  008 Beskæftigelselsestilskud
  010 Efterreguleringer   
 
 
REFUSION AF KØBSMOMS (65) 

7.65.87 Refusion af købsmoms 
 7 Finansiering 
  002 Refusion af købsmoms 
  003 Udgifter til købsmoms 
  004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 
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  002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet 
med særlige økonomiske vanskeligheder 

Her registreres bidrag og tilskud vedrørende udligningsordningen for 
kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskelig-
heder, jf. § 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til 
kommuner. 

 
  004 Tilskud til »ø-kommuner« 

Her registreres tilskud til kommuner på øer, der består af én kommune, 
jf. § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 
Endvidere registreres tilskud til kommuner med mindre øer, jf. § 20 i lov 
om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

 
  005 Tilskud til Bornholms Kommune vedr. udviklingsopgaver 

 Her registreres den af del af statens tilskud til Region Hovedstadsen, 
som udbetales til Bornholms Kommune til finansiering af de udviklings-
opgaver, som er henlagt til Bornholms Kommune jf. § 7 i lov om regio-
nernes finansiering.   

 
  006 Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab 

Her registreres tilskud og bidrag i forbindelse med overgangsordningen 
vedrørende udligningsreformen, jf. § 38 i lov om kommunal udligning og 
generelle tilskud til kommuner. 

 
007 Tilskud fra kvalitetsfonden 

Her registreres tilskud med henblik på at løfte de fysiske rammer for 
børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole-, og ældreområdet samt til 
idrætsfaciliteter til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i 
perioden 2009-2018. 

  008 Beskæftigelsestilskud 

Her registreres statens beskæftigelsestilskud til kommunerne, jf. § 23 
23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommu-
ner.  

 
010 Efterreguleringer 

 
 
REFUSION AF KØBSMOMS (65) 
7.65.87 Refusion af købsmoms 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende refusion af moms, jf. 
afsnit 2.6.2. 
 
Registreringen foretages under dranst 7, hovedart 6, på efterfølgende udtømmende, 
autoriserede grupperinger Til de enkelte grupperinger skal knyttes følgende bemærk-
ninger. 
 
Gruppering 002 Refusion af købsmoms og gruppering 003 Udgifter til købsmoms bud-
getlægges med lige store beløb. 
 
Det bemærkes, at da refusionsindtægterne på gruppering 002 registreres som »negati-
ve udgifter«, vil gruppering 002 og gruppering 003 for ét bestemt regnskabsår opveje



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.7 - side  10 
  
Dato: 15. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 
 

 hinanden. 
 
Indholdet af grupperingerne 02 og 03 bestemmes af udgifterne på hovedkonto 0-6, idet 
refusionsberettiget købsmoms skal opføres på gruppering 003 - og ikke på de enkelte 
funktioner under hovedkonto 0-6. 
 
På gruppering 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms budgetteres og 
regnskabsføres tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket 
driftsvirksomhed (huslejeindtægter), købsmoms af anlægsudgifter ved salg af anlæg 
inden for 5 år samt tilbagebetaling af 17½ % af tilskud fra fonde, private foreninger, 
institutioner mv. og EU-anlægstilskud, jf. afsnit 2.6.2. 
 
Vedrørende regnskabsføringen i supplementsperioden gælder følgende: 
 
Købsmomsrefusion opgjort på grundlag af supplementsregnskabet skal - i det omfang 
refusionen først udbetales efter supplementsperiodens afslutning - restanceføres i 
regnskabet for foregående regnskabsår. 
 
 
SKATTER (68) 
7.68.90 Kommunal indkomstskat 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter i forbindelse med kommunal ind-
komstskat. Registreringen sker under dranst 7 på udtømmende, autoriserede gruppe-
ringer. 
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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 

dagpenge ved sygdom 
   006   Sygedagpenge med 35 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, i lov om dagpenge 

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

pct. refusion efter kapitel 10 og 11 samt udgifter til hjælpemidler og 
mentorordning, jf. kapitel 14 og §§ 76-77 og §§ 78-81 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 

  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 
  005 Tilbagebetaling af refusion til staten for sygedagpenge som følge af 

tilsyn, kontrol og revision 
   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) 
  091 Tilbagebetaling. 
 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. 004-017.  
  003 Berigtigelser 
5.57.73 Kontanthjælp
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 1 Drift 
  001 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke refu-

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

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

  013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 
år med 35 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1 og 2, § 25, 
stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, § 25 a , og § 26, stk. 5 i 
Lov om aktiv socialpolitik) 

  016 Særlig støtte med 35 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 
  017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion (§ 29 i Lov 

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

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

  019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til 
asylansøgere med 35 pct. refusion (§§ 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv 
socialpolitik) 

  020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35 pct. refusion (§ 25, stk. 
1, nr. 3 og 4, § 25, stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, § 25 a, og 
§ 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 

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

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

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

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

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

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

 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 

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

020 minus grp 091, 093 og 095. 
  003 Berigtigelser (§ 65 stk 3. i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 

samt regnskabsaflæggelse og revision) 
  020 Tilskud fra EU 
  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på 

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

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

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

med 100 pct. refusion 
  016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 
  020 Tilskud fra EU 
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
 1 Drift 
  004 Særlig støtte med 65 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpoltik) 
  007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 

§ 83) 
  010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 65 pct. refusion 

(lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3). 
  011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 65 pct. refusion (lov om 

aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12). 
  012 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og 100). 
  014 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 65 pct. refusion 

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

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

vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 004, 010, 

011 og 014 minus gruppering 094 
  002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 012 minus 

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

samt regnskabsaflæggelse og revision) 
  020  Tilskud fra EU 
  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på 

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

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

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

   003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 
   004 Berigtigelser 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
REVALIDERING (58) 

5.58.80 Revalidering 
 1 Drift 
  001 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 65 pct. 

refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 64 og § 64 a) 
  002 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (§ 52 i lov om aktiv socialpoli-

tik) 
  003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion (lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats §§ 76, 78, 79, 80 og 82). 
  004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (§ 71, stk. 1 i Lov 

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

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

   006 Tilskud til selvstændig virksomhed (Lov om aktiv socialpolitik § 65) 
  007 Driftsudgifter ifm. revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik § 12) 
  008 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud 

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

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

  091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 
pct. refusion  

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

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

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

 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 003,  
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på 

gruppering 001, 002, 006, 008 og 011. 
 030 Refusion af efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. med 50 pct. 

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

gruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 
 1 Drift 

001 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion (§ 
74 f, stk. 1-3) 

002  Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdriven-
de med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntil-
skud (§ 121, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 

  
  003 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på ledighedsydelse samt 

udgifter til mentorer, jf.§ 32, stk. 1 nr. 2 og 3, § 32, stk. 2, kapitel 14, §§ 
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73b og 74, og kapitel 15, §§ 78-82 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 

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

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

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

  009 Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 
§ 2, nr. 8 med 65 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats (§ 63 og § 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 

  010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h) 
  011 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. re-

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

målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere 
skånejob) og handicappede personer (§§ 74, 76-81, 99 og 101 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats). 

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

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

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

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

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

  018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. 
refusion (§ 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 

  019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 2-4 
i Lov om aktiv socialpolitik) 

  020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§ 74 a, 
stk. 5 og § 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) 

   021   Ledighedsydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion, jf. § 104, 
stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. 

   022   Særlig ydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion, jf. § 104, 
stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. 

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

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

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

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

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

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

  097 Indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct. 
refusion jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
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  098  Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer på ledigheds-

ydelse, i fleksjob løntilskudsstillinger i målgruppen § 2 nr. 6 og handi-
cappede personer, jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

  099  Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, 
ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. gruppering 
005 og 007. 

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

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

  102 Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  005 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion ifm. aktive tilbud, ledig-

hedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 003, 008, 010 og 
012). 

  006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. 
refusion (grp. 001,011, 018, 019 og 20, minus grp. 092)

  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede 
personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, udgifter til ledig-
hedsydelse og særlig ydelse med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 002, 009, 013-017, 021 og 022).
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 

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, jf. §§ 26-32 i Sty-
ringsloven 

 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 lovbekendtgørelse nr. 55 om kompensation til handicappe-
de i erhverv m.v. 

012  Isbryderordning for nyuddannede handicappede, jf. § 15 i lovbekendt-
gørelse nr. 55 om kompensation 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 - offentlige arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1 i 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
  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 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
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107  Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, jf. kapitel 8a i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

108  Indtægter vedr. kvoteordningen for offentlige løntilskudspladser for for-
sikrede ledige, jf. § 56 i Lov om ansvaret for styringen af den aktive be-
skæftigelsesindsats.  

 2  Statsrefusion  
001 Refusion af udgifter vedr. jobcentre med 100 pct. refusion (grp. 

006, 010, 011, 012, 016, 017, 018, 020, 101, 102, 103, 106, 107) 
5.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner  
 1  Drift  
  001 Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)  
  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)  
  006 Løntilskud til offentlige arbejdsgivere (Lov om aktiv beskæftigelse § 51 

og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 101) 
  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 
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 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder m.v. (Lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats § 55) 
  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. 
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  013 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansættelse 

for kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 
99 og 101. ). 

  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) 
  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. 

  094 Indtægter vedr. kvoteordningen for offentlige løntilskudspladser for ikke 
forsikrede ledige, jf. § 56 i styringsloven. 

 
 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) 

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

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

  019  Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 
  020 Tilskud fra EU  
 
5.68.99 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

  1 Drift 
 001 Vejledning og opkvalificering (inkl. undervisningsmaterialer) vedr. for-

sikrede ledige, jf. § 32, stk. 1 og §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats 

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

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

004   Flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvali-
ficering ved ansættelse vedr. forsikrede ledige, jf. §§ 8, 81a og 99 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats samt bekendtgørelse om flyttehjælp 
og forsøgsbekendtgørelse 

 005    Medfinansiering af 50 pct.af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede le-
dige efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov 
om en arbejdsløshedsforsikring m.v. 

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

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

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

 009   Løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion – offentlige arbejds-
givere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 010   Løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion – private arbejdsgi-
vere, jf. § 51, stk. 1, i 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 beskæftigelsesindsats 

 012   Løntilskud med 75 pct. refusion – forsikrede personer med handicap, jf. 
§ 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt §§ 51 
og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 013   Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 
68, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 014   Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusi-
on, jf. § 68, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 015   Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige med 100 pct. refu-
sion (ekskl. befordring), jf. kapitel 8a i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats 

 016   Jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. § 
98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

017  Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige 
grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats  

 018  Indtægter vedr. kvoteordningen for offentlige løntilskudspladser, jf. § 56 i 
Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (for-
sikrede ledige, permanent). 

 019  Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, jf. § 43 
i styringsloven 

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

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

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 og 012)  

 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 udgifter til vejledning og opkvalificering, andre aktører, flytte-

hjælp m.v. og befordringsgodtgørelse (gruppering 001, 002, 003 og 004) 
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STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE OG ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (72) 

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

  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 dagpenge ved sygdom eller fødsel. 

 
  003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 

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

 
  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 dagpenge ved sygdom eller fødsel. 

 
005 Sygedagpenge med 65 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, 6 og 7, i lov 

om dagpenge ved sygdom 
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 

dagpenge ved sygdom 
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 og mentorordning, jf. kapitel 14 og §§ 76-77 og §§ 78-81 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter 
kapitel 10 og 11 samt udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, 
arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning), befordringsgodtgørelse 
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og mentorordning, jf. kapitel 14 §§ 76-77 og §§ 78-82 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Udgifterne refunderes med 50 pct. af staten. 
 

   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. 

 
  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, fj. § 30, stk.2 
   
  005 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 visitati-
ons- og opfølgningsreglerne i sygedagpengeloven. Der er tale om alle-
rede 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 opfølg-
ning. 
 

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

Her registreres refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktive tilbud til 
modtagere af sygedagpenge. Staten yder 50 pct. refusion af kommuner
nes driftsudgifter i forbindelse med aktive tilbud til modtagere af syge-
dagpenge. 
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5.57.72 Sociale formål  
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter service-
lovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv 
socialpolitik.  
 
Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og 
voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. På funktion 5.57.72 an-
vendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hove-
dart 1.  
 
  004  Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 

og 84)  

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

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

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

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

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

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

 
  009  Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktions-

evne (Serviceloven, § 41) 

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

 
  010  Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 

100) 

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

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

af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42) 

Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag 
til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller ind-
gribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 42 i lov om social ser-
vice. Det bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med 
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nedsat funktionsevne registreres på gruppering 009. Udbetalinger af 
særlig ledighedsydelse efter § 43 registreres direkte på funktionen, dvs. 
på en frivillig gruppering i intervallet 021 til 089. 

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

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

 
  017  Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a) 

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

  091  Tilbagebetaling 
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til sociale formål efter lov om 
aktiv socialpolitik (§§ 91, 93 og 94) og efter lov om social service (§ 
164). 

 
Der er på funktionen endvidere på dranst 2 Statsrefusion autoriseret gruppering 001 til 
refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning af udgifter registreret på grup-
peringerne 009-016. (SEL § 176) 
 
Desuden er der under dranst 2 statsrefusion autoriseret gruppering 002 til refusion af 
udgifterne til sociale formål registreret på grupperingerne 004-017.  
 
Under dranst 2 Statsrefusion er desuden autoriseret gruppering 003 Berigtigelser efter 
§ 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 
revision. 
 
Vedrørende registrering af efterlevelseshjælp ydet som lån henvises til konteringsreg-
lerne for funktion 8.32.25. 
 
5.57.73 Kontanthjælp 
På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontanthjælp og starthjælp til 
forsørgelse, jf. kapitel 4 og 8 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, herunder kon-
tanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jf. kapitel 10, 11, 12, 14, 15 og 18 i lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.57.75 eller på funktion 5.68.98.  
 
Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, i løntilskudsstillinger i målgruppen § 
2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede 
personer registreres på funktion 5.58.81 gruppering 012. 
 
Udgifter vedrørende kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse til personer under 30 år i 
visitationsperioden før aktivering og i mellemperioden mellem aktiveringstilbud, jf. kapi-
tel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, registreres på kontanthjælpskontiene på 
funktion 5.57.73 fra budget 2007 (tidligere registreredes udgiften til den pågældende 
gruppe på kontanthjælpskontiene på funktion 5.57.75). 
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Det bemærkes, at udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter aktivlovens § 
29 nu er samlet på gruppering 17. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til visse grupper af flygt-
ninge registreres på funktion 5.57.74. 
 
Endelige bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende orlovsydelse til kontant-
hjælpsmodtagere registreres på funktion 5.68.98. 
 
Fra 1. juli 2006 ændres refusionssatserne til kontanthjælp m.v. (lov nr. 239 af 27. marts 
2006, § 118, stk.2 og § 122 i lov om en aktivbeskæftigelsesindsats og §§ 100 og 100a 
og 103 i lov om en aktiv socialpolitik). Udgifter til aktive tilbud med 65 pct. refusion kon-
teres under funktion 5.57.75. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, jf. dog bekendtgø-
relse nr. 680 af 22. juni 2006, hvorefter udgiften alene kan konteres under Aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere, og kommunerne kan modtage 65 procents refusion af aktive-
ringsudgifterne, såfremt aktiveringen har et omfang af minimum 10 timer ugentligt, eller 
kommunen kan godtgøre og dokumentere, at det ikke er muligt at aktivere i et større 
omfang. Udgifter til passive tilbud med 35 pct. refusion konteres under 5.57.73 Kon-
tanthjælp. Fra 1. januar 2007 skal udgifterne til beskæftigelsestillæg til starthjælpsmod-
tagere og visse grupper af kontanthjælpsmodtagere, jf. § 45, stk. 3, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, som ikke aktiveres i et tilstrækkeligt omgang, jf. bekg. 680 af 22. 
juni 2006, konteres på funktion 5.57.73. 
 
Fra 1. februar 2007 skal forsørgelsesudgifterne til personer under 25 år, som har en 
dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindsli-
delse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv 
lidelse og uspecificeret ikke organisk betinget psykose, konteres på hhv. gruppering 
013 og 018 afhængigt af om de har forsørgelsespligt ej, jf. § 25 stk. 2 nr. 2 og 3, i lov 
om aktiv social politik. 
 
Efter § 100, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen ikke efter 1. januar 2008 
modtage refusion af udgifter til kontant- og starthjælp, når tilbud ikke er givet i overens-
stemmelse med reglerne i kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommu-
nen mister således refusionen for udgifter til kontant- og starthjælp for de perioder, hvor 
reglerne om tilbuddets længde og tidspunktet for, hvornår den ledige skal være påbe-
gyndt tilbud, ikke er opfyldt. Kommunernes pligt til at give tilbud efter kapitel 17, inde-
bærer dels, at tilbuddene skal gives og kunne påbegyndes inden for en given frist, og 
dels at tilbud skal have en vis længde. Det afgørende for at bevare refusionen er, om 
kommunen har efterlevet sine forpligtelser til at give tilbud efter kapitel 17, fx at tilbud 
skal være afgivet således, at det kan påbegyndes inden for den i loven fastsatte frist. 
 
For hver gruppering under funktion 5.57.73, skal der føres en ydelsesregistrant, jf. Be-
kendtgørelsen nr. 119 af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabs-
aflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranlig-
genders ressortområder 
 
Der er på funktion 5.57.73 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået 
i det følgende. 

 
001 Kontant og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke 

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

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

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

 

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

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

 
Desuden registreres udgifter til kontanthjælp til personer under 25 år, 
der forsørger eget barn i hjemmet, jf. § 25, stk. 2 nr. 1, i lov om aktiv 
social politik. 
 
Desuden registreres udgifter til personer under 25 år, som har en do-
kumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizo-
typisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psy-
kotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse og uspecificeret ikke organisk betin-
get psykose, og som har forsørgelsespligt over for ikke-hjemmeboende 
børn, jf. § 25 stk. 2 nr. 2, i lov om aktiv social politik. 

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

 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her. Her registreres også tillæg til en hjemmearbej-
dende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, 
jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager 
kontanthjælp til forsørgere eller starthjælp til gifte og samlevende.  
 
Der gives 35 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 
  016 Særlig støtte (§ 34 Lov om aktiv socialpolitik) 

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

 
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under 
forrevalidering, revalidering eller starthjælp under revalidering og forre-
validering og til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og til aktiverede 
starthjælpsmodtagere, jf. § 10 og 11 i lov om aktiv beskæftigelsesind-
sats, konteres under funktion 5.57.75, gruppering 004. Der gives 35 
pct. i statsrefusion til udgifterne. 

  

  017  Løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion (§ 29 i 
Lov om aktiv socialpolitik) 

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

Der gives 35 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
  018  Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år 

(§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 2 nr. 3, § 25, stk. 3, § 25, stk. 5 og stk. 
7, § 25, stk. 12, nr. 2 og stk. 13, § 25 a, § 26, stk. 5) 

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

 
Endvidere registreres udgifterne til personer under 25 år, som har en 
dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, ski-
zotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende 
psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse og uspecificeret ikke organisk 
betinget psykose, som ikke er forsørgere og som ikke bor hos en eller 
begge forældre, jf. § 25 stk. 2 nr. 3. 
 
Endvidere registreres udgifter til kontanthjælp til gravide, jf. § 25, stk. 3 
i lov om aktiv socialpolitik. 

 
Desuden registreres udgifter til starthjælp til enlige fyldt 25 år, jf. § 25, 
stk. 12, nr. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgif-
ter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager start-
hjælp til enlige fyldt 25 år. 
 
Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper regi-
streres ligeledes her. 

 
Her registreres også tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har 
valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde 
hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til ikke-
forsørgere. 

 
Der gives 35 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 
  019  Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og 

til asylansøgere (§§ 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 60 år, 
og som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optje-
ning, jf. § 27 i lov om aktiv socialpolitik. 
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Udgifter til støtte til børn under 18 år af disse personer, jf. § 27, stk. 2, 
registreres ligeledes her. 

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

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

 
Der gives 35 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 
  020  Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 

25, stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, § 25 a, § 26, stk. 5 i 
Lov om aktiv socialpolitik) 

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

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

 
Desuden registreres her udgifter til starthjælp til unge under 25 år, jf. § 
25, stk. 12, nr. 3 og 4 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres 
her udgifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modta-
ger starthjælp til unge under 25 år. Udgiften til engangshjælp efter § 25 
a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. 

 
Her registreres også tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har 
valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde 
hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til unge eller 
starthjælp til unge under 25 år. 
 
Med ikrafttræden regnskab 2004 registreres her udgiften til nedsat kon-
tanthjælp efter § 25 f, stk. 2, jf. § 25 f, stk. 1 samt udgiften til det be-
hovsbestemte tillæg efter § 25 f, stk. 3. 

 
Der gives 35 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

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

 
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 35 pct. statsrefusi-
on, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser mv., jf. §§ 91, 93 og 
94 i lov om aktiv socialpolitik. 
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Desuden registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om social ser-
vice, jf. § 119. Endvidere registreres tilbagebetalinger af hjælp, som er 
udbetalt i henhold til bistandsloven, jf. § 25, stk. 1, nr. 1 og § 26 i lov 
om social bistand. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Her registreres tilbagebetalinger af løbende hjælp til visse persongrup-
per efter § 29 i lov om aktiv socialpolitik. 

 

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

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

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 
og 094. 
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Grupperingen vedrører kun kontanthjælp m.v., som er udbetalt før 1. 
juli 2006. Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil dermed 
fremstå som en negativ udgift (indtægt). 

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

018-020 minus grp. 091, 093 og 095.  
  
003 Berigtigelser (§ 65, stk 3. i Bekendtgørelse om statsrefusion og 

tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision). 
 
  020 Tilskud fra EU 
 
  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusi-

on på grupperingsnr. 096 
 
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp (jf. funkti-
on 5.57.73) og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funktion 5.57.75) til visse 
grupper af flygtninge. Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om, fremgår af konte-
ringsreglerne for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen, jf. i øvrigt § 107 i lov om 
aktivsocialpolitik, § 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 133 i lov om social 
service.  
 
På funktion 5.57.74 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende regi-
streres dog under hovedart 1. 
 
For hver gruppering på funktion 5.57.74 skal føres en ydelsesregistrant, jf. Social-
ministeriets bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, 
samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeri-
ets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og 
Forbrugeranliggenders ressortområder. 
 
På funktion 5.57.74 er autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i 
det følgende: 
 
Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af hjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig af refusionspro-
centen. 
 
Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bistandsloven og 
lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.57.73, gruppering 091, 093 og 095 samt 
funktion 5.57.75, gruppering 093. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse til flygtnin-
ge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, registreres dog på funktion 5.57.75 
gruppering 007. 
 

004  Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 
med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 25, 25 a, 26, 27, 
27 a, 34 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63) 

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

 

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

Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til uled-
sagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refu-
sion; udgifter til revalideringsydelse efter § 52, til løntilskud ved optræ-
ning efter § 63 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats; til støtte til sær-
lige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering efter §§ 63 og 
64; til tilskud mv. til selvstændig virksomhed efter § 65 og til hjælp til 
værktøj, jf. funktion 5.58.80, gruppering 002, 003, 005, 007, 011 og 
funktion 5.57.75 gruppering 012. 

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

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

 
006  Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede 

flygtninge med 100 pct. refusion 

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

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

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

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

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

 
Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af hjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig af refusionspro-
centen. Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bi-
standsloven og lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.57.73, gruppering 091, 093 
og 095 samt funktion 5.57.75, gruppering 093. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørel-
se til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, registreres dog på 
funktion 5.57.75 gruppering 007. 
 
 
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, 
starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontant-
hjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats.  
 
På funktion 5.57.75 anvendes art 5.2. 
 
Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de ak-
tiveringsforanstaltninger, der iværksættes for kontanthjælpsmodtagere efter kapitel 10-
12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.68.98.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af 
visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74. 
 
Fra 1. juli 2006 ændres refusionssatserne til kontanthjælp m.v. (lov nr. 239 af 27. marts 
2006, § 118, stk.2 og § 122 i lov om en aktivbeskæftigelsesindsats og §§ 100 og 100a 
og 103 i lov om en aktiv socialpolitik). Udgifter til aktive tilbud med 65 pct. refusion kon-
teres under funktion 5.57.75. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, jf. dog bekendtgø-
relse nr. 680 af 22. juni 2006, hvorefter udgiften alene kan konteres under Aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere, og kommunerne kan modtage 65 procents refusion af aktive-
ringsudgifterne, såfremt aktiveringen har et omfang af minimum 10 timer ugentligt, eller 
kommunen kan godtgøre og dokumentere, at det ikke er muligt at aktivere i et større 
omfang. Udgifter til passive tilbud med 35 pct. refusion konteres under 5.57.73 Kon-
tanthjælp. 
 
For hver gruppering under funktion 5.57.75 skal føres en ydelsesregistrant, svarende til 
ydelsesregistranten under funktion 5.57.73, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 
119 af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revi-
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sion på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Ind-
vandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressort-
områder. 
 
På funktion 5.57.75 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

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

Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 38, 
stk. 2 og kapitel 11, jf. § 45, stk. 2, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under 
forrevalidering, revalideringsydelse eller starthjælp under revalidering 
og forrevalidering, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Der ydes 65 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 
007 Godtgørelse (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 83) 

Her registreres de kommunale udgifter til godtgørelse, der medgår til at 
dække kontanthjælpsmodtageres og starthjælpsmodtageres udgifter 
ved tilbud efter kapitel 10 og kapitel 11 jf. § 83 lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats. Eventuelle tilbagebetalinger af godtgørelsen registreres 
ligeledes her. Godtgørelsen refunderes med 50 pct. indenfor rådig-
hedsbeløbet, jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1. 
Refusion af godtgørelsen konteres på funktion 5.68.98, dranst 2, grp. 
007. 

 
   010  Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats §§ 38, stk. 2 og 45, stk. 2 og 3) 

Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp, starthjælp og 
engangshjælp til personer i tilbud efter kapitel 10, Vejledning og opkva-
lificering, og kapitel 11, Virksomhedspraktik, i form af kontanthjælp, 
starthjælp, engangshjælp, tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, 
der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder og nedsat kon-
tanthjælp efter § 38 a og § 39 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 38, stk. 2 
og 45, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtagere og visse grupper af kon-
tantshjælpsmodtagere, jf. § 45, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, hvis betingelserne for aktivering er opfyldt, jf. bekendtgørelse 
680 af 22. juni 2006. Udgifter til særlig støtte efter § 34 i forbindelse 
med tilbud til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere efter 
kapitel 10 og kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats regi-
streres på gruppering 004.  
 
Endvidere registreres udgiften kontanthjælp og starthjælp til aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere, som har fået tilsagn om eller som har påbe-
gyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv 
socialpolitik og som gennemfører tilbuddet efter de hidtil gældende reg-
ler, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003. Der ydes 65 pct. i statsrefu-
sion til udgifterne. 
Endelig skal forsørgelsesudgifterne fra 1. februar 2007 til personer i til-
bud efter kapitel 10, Vejledning og opkvalificering og kapitel 11 Virk-
somhedspraktik mv., som er under 25 år, og som har en dokumenteret 
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psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sinds-
lidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk til-
stand, skizoaffektiv lidelse og uspecificeret ikke organisk betinget psy-
kose jf. § 25 stk. 2 nr. 2, i lov om aktiv social politik, registreres her. 

 
  011   Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats (§§ 63, jf. §og 64, stk. 3 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats) 

Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælps-
modtagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 12 i lov om en aktiv 
beskæftigelsespolitik, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig el-
ler privat arbejdsgiver, jf. § 63 og § 64, stk. 3. Ved ansættelse med løn-
tilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. 
Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, institutioner 
m.v. registreres på funktion 5.98. Endvidere registreres udgiften til sup-
plerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen ef-
ter § 25 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 65 pct. i statsrefusion til 
udgifterne. 
 

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

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

 
  014  Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering ( §§ 25, 25 a og 

26, stk.5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5)  

Her registreres udgifter til kontanthjælp og starthjælp efter § 25 til per-
soner under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervs-
modnende og afklarende aktiviteter før det erhvervsmæssige sigte er 
afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige forsørgel-
sesgrundlag, jf. § 47, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Desuden registreres udgifter til starthjælp efter § 25, stk. 12 og 13 til 
personer under revalidering, jf. § 47, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her. 

 
Endvidere registreres på denne gruppering tillæg til en hjemmearbej-
dende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, 
jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde, hvor den berettigede ægtefælle modtager 
kontanthjælp under forrevalidering eller starthjælp under revalidering 
og forrevalidering.  
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af 
kontanthjælp under forrevalidering eller af starthjælp under revalidering 
og forrevalidering registreres på funktion 5.73, gruppering 016. Der 
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ydes 65 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

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

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

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

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

 
  096  Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

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

Her registreres udgifter til hjælp til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og 
starthjælpsmodtagere mv. jfr. Gruppering 4,10,11,12 og 14, der vedrører ydel-
sesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der gives 50 pct. i statsrefusion. 

 
På funktion 5.57.75 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriseret grupperinger: 
 
  001 Refusion af udgifterne med 65 pct. Refusion på gruppering 004, 

010 og 014 minus grp. 094. 

  002 Refusion af udgifterne med 50 pct. Refusion på gruppering 012 
minus grp. 093.  

  003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og 
tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) 

  020 Tilskud fra EU 

  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusi-
on på grupperingsnr. 096 

 
5.57.76 Boligydelse til pensionister 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensio-
nister. 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
 
Boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige personer er lejere, 
registreres på gruppering  
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001 Tilskud til lejere 

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

 
002 Lån til lejere af én og tofamilieshuse 

  Her konteres lån til lejere af én og tofamilieshuse 

003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.  

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

  005    Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 
   Her konteres tilskud til lejebetaling i ældreboliger 

 
  006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger 
   Her konteres boligydelse ydet til lejere i boliger i  friplejeboliger. 

 
  091 Efterreguleringer 
   Her konteres efterreguleringer. 

 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter 
   Ved betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. 

Ved betaling af lån debiteres gruppering 002 eller 003. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med 
en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved beta-
ling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regnskabs-
afslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres balancekonto 9.75.99. 
Kontrollen med tilbagebetaling af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.38.37 
og 8.48.49, men indbetaling skal dog også i dette tilfælde ske på gruppering 093, så 
refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende. 
 
Tilskud og tilsvar i forbindelse med den mellemkommunale udligning i hoved-
stadsområdet i henhold til § 75, stk. 5, i lov om individuel boligstøtte registreres på funk-
tion 8.62.85. 
 
5.57.77 Boligsikring 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om 
individuel boligstøtte 
.
Det bemærkes, at boligsikring i forbindelse med byfornyelse registreres på denne funk-
tion, og ikke på funktion 0.25.15. 
 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
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001 Boligsikring som lån  
Her registreres udgifter til boligsikring i ejerboliger for førtidspensioni-
ster m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service og 
stærkt bevægelseshæmmede. 

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

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

 
  003 Boligsikring som tilskud og lån  

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

 
  005  Boligsikring som tilskud 

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

 
006 Almindelig boligsikring  

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

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

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

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

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

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

 
 
5.57.78  Dagpenge til forsikrede ledige 
På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikre-
de, hvortil kommunen bidrager til finansieringen med 25, 50 eller 100 pct. af udgifterne, 
jf. §82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
 
001 Dagpenge i aktive perioder, 25 pct. kommunalt bidrag 
Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag i henhold til månedlige opgørelser 
fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag på 25 pct. Udgifterne vedrører 
arbejdsløshedsdagpenge under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. §82a, 
stk.3, 1. pkt. i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
 
002 Dagpenge i passive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 
Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag i henhold til månedlige opgørelser 
fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag på 50 pct. Udgifterne vedrører 
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arbejdsløshedsdagpenge uden aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne., jf. 82a, 
stk.3, 2. pkt. i lov om  arbejdsløshedsforsikring mv. 
 
003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 
Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag i henhold til månedlige opgørelser 
fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag på 100 pct. Udgifterne vedrører 
arbejdsløshedsdagpenge under aktivering ved manglende rettidighed, jf. §82a, stk. 3, 
3. pkt. i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
 
Grupperingen skal først anvendes i 2011, hvor reglerne om fuld kommunal finansiering 
af udgifter til dagpenge ved manglende rettidighed træder i kraft. 
 
004 Berigtigelser 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af udbetalte arbejds-
løshedsdagpenge på gruppering 001-003. 
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REVALIDERING MV. (58) 
 
 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende reva-
lideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstil-
linger i målgruppen § 2, nr. 4, 5, 6, 7 og 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(tidligere skånejob) og personer med handicap. 
 
5.58.80 Revalidering 
På denne funktion registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende revalidering, dvs. 
driftsudgifter efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er 
omfattet af § 2, nr. 4 og 5. Det drejer sig f.eks. om udgifter til ordinær uddannelse, ar-
bejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannel-
se, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. 
Desuden registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, 
 
Herudover registreres driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 12 i 
lov om aktiv socialpolitik. Ligeledes registreres udgifter til hjælpemidler, mentor og be-
fordringsgodtgørelse for revalidender og opkvalificering og introduktion ved ansættelse 
af revalidender samt udgifter til hjælpemidler i ustøttet beskæftigelse, jf. kapitel 14, 15 
og 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Endvidere registreres på denne funktion lønudgifter til personer i fleksjob på revalide-
ringsinstitutioner, jf. § 71, stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til 
disse personer i fleksjob efter § 71, stk. 2-4, som registreres på funktion 5.58.80, ind-
tægtsføres på nærværende funktion.  
 
Tilsvarende registreres på denne funktion lønudgifter til personer i personer i løntil-
skudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6 og 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner, jf. § 57 i lov om aktiv beskæftigelses-
indsats. Løntilskuddet til disse personer efter § 63, jf. § 64 stk. 5 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærværen-
de funktion. 
 
Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter § 25 i lov 
om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering registreres særskilt på gruppe-
ring 14, funktion 5.58.75. Det samme gælder starthjælp til personer under revalidering. 
 
Den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med revalidering efter kapitel 10 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 119, stk. 1, og uddannelsesaktiviteter efter 
§ 12, jf. § 100, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik, registreres på funktion 5.68.98, dranst 
2, gruppering 007. 
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87 
registreres på funktion 5.38.58, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og 
samværstilbud efter § 88 registreres på funktion 5.38.59. 
 
For hver gruppering under funktion 5.58.80, skal der føres en ydelsesregistrant, jf. be-
kendtgørelse nr. 1498 af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud, samt regn-
skabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområde. Dog er gruppe-
ring 007 fritaget for kravet.  
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
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 001  Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 65 
pct. refusion lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a). 

Her registreres udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til bolig pga. 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender og forrevali-
dender, der modtager den halve revalideringsydelse efter § 64 og § 64 
a i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 65 pct. i statsrefusion til udgifter-
ne. 
 

  002 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpoli-
tik § 52) 

Her registreres udgifter til revalideringsydelse med 65 pct. statsrefusi-
on, jf. aktivlovens § 52. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse 
som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år. Endvi-
dere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender 
under 25 år, som får den halve revalideringsydelse og har bidragspligt 
over for et barn, jf. § 52, stk. 4. Der ydes 65 pct. statsrefusion til udgif-
terne. 

 
 003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion (lov om ak-

tiv beskæftigelsesindsats §§ 76, 78, 79, 80 og 82, 100)

Her registreres udgifter efter beskæftigelseslovens kapitel 14 til hjæl-
pemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdsplads-
indretning § 76), udgifter til mentorordning (§ 78-80) og udgifter til be-
fordringsgodtgørelse (§ 82) til personer omfattet af målgruppe 4 og 5 jf 
lovens § 2, der deltager i tilbud efter lovens kapitel 10-12. 
 
Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter. 

 
 004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner mv. 

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

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

nr. § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere 
skånejob) på revalideringsinstitutioner mv. 

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

 
 006  Tilskud til selvstændig virksomhed med 65 pct. refusion (lov om 

aktiv socialpolitik § 65) 

Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der ønsker 
at etablere selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpoli-
tik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revalidender, efter 
§ 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 65 pct. statsrefusion til 
udgifterne.
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 007  Driftsudgifter ifm. revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv social-
politik § 12) 

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

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

 
Endelig registres her udgifter til deltagerbetaling i medfør af § 32, stk. 1, 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter kommunen kan give 
tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte vejlednings- og 
afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb 
samt ordinære uddannelsesforløb. Driftsudgifterne refunderes af staten 
med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet jfr. lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats § 118, stk. 1. Refusion af driftsudgifterne konteres under 
gruppering 5.68.98, dranst 2, grp. 007. 

 
   008  Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntil-

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

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

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

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

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



Budget- og regnskabssystem 4.5.8 - side  4 
  
Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår:Regnskab2009 
 

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

   091  Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt 
med 50 pct. refusion 

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

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

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

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

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

Her registreres tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af selvstændig 
virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres 
tilbagebetalinger at lån ydet i henhold til bistandslovens § 43, stk. 8 og 
9 (før 1. januar 1998 § 43, stk. 9 og 10) 094 Tilbagebetaling af hjælp 
ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistands-
lovens § 43, stk. 8 og 9) 

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

juli 2006 med 50 pct. refusion 

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

På funktion 5.58.80 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriserede grupperinger: 
   
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 003  
  003 Berigtigelser  
  004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion 

på gruppering 001, 002, 006, 008 og 011.   
  030 Refusion af efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. med 50 

pct. refusion på gruppering 096 
 

5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstil-
linger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tid-
ligere skånejob) 
 
På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i 
arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6 
og 8 ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob og job til handi-
cappede) udgifter til særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse, jf. kapitel 7 i lov om 
aktiv socialpolitik. 
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Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til 
personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6 ifølge Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) registreres under de kommunale virksomhe-
der, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsfø-
res endvidere løntilskuddet. 
 
For hver gruppering under funktion 5.58.81 skal føres en ydelsesregistrant, svarende til 
ydelsesregistranten under funktionerne 5.57.73 og 5.57.75, jf. bekendtgørelse nr. 119 
af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision 
på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandre-
re og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001  Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion 
(§ 74 f, stk. 1-3) 

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til 
personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet 
beskæftigelse, og som ved efterfølgende ledighed, herunder ved mid-
lertidige afbrydelser af arbejdet, har ret til ledighedsydelse, jf. aktivlo-
vens § 74 f, stk. 1-3. 

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

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

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

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

 
  003  Driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på ledighedsydelse 

samt udgifter til mentorer, jf. § 32, stk. 1, nr. 2 og 3, § 32, stk. 2, 
kapitel 14, §§ 73b og 74 og kapitel 15, §§ 78-82, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats  

Her registreres udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter § 
32, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 32 stk. 2 og udgifter til hjælpemidler (under-
visningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) efter 
§§ 76 og 77 for personer på ledighedsydelse og personer på særlig 
støtte i forbindelse med rådighedsafprøvning. På funktionen registreres 
ligeledes udgifter til befordringsgodtgørelse til personer på ledigheds-
ydelse og særlig ydelse, jf. § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats, samt driftsudgifter vedrørende 6 ugers selvvalgt uddannelse for 
personer visiteret til fleksjob, herunder evt. afholdte udgifter til deltager-
betaling, kørselsgodtgørelse, kost og logi, jf. § 73b i Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne.  
 
Denne gruppering anvendes for regnskab 2009 for så vidt angår udgif-
ter til mentorer. 
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005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 

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

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

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

 
 008  Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 

6 ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-
job) og handicappede personer med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, 
stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

Her registreres udgifter til løntilskud til personer i målgruppen § 2, nr. 6 
ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der modtager social pen-
sion, og som er ansat i en løntilskudsstilling (tidligere skånejob), hvortil 
staten yder 50 pct. refusion, jf. §§ 63 og  64 stk. 5.  

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

 
009  Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i mål-

gruppe § 2, nr. 8 med 65 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats (§ 63 og § 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats). 

Her registreres udgifter til løntilskud til handicappede personer, jf. § 2 
nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke er medlem af en 
arbejdsløshedskasse. Løntilskuddet opgøres efter § 63, jf. § 64, stk. 6. 
Der ydes 65 pct. i statsrefusion til løntilskuddet. 
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  010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h) 

Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 50 pct. 
statsrefusion til personer, der er ansat i fleksjob og som holder ferie, til 
personer, der modtager ledighedsydelse og holder ferie, og til perso-
ner, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet be-
skæftigelse og som holder ferie, jf. aktivlovens §§ 74 e og 74 h. 

 
  011  Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. 

refusion (§ 74 i) 

Her registreres udgifter til særlig ydelse med 35 pct. statsrefusion til 
personer, der venter på et fleksjob og som ved visitationen til fleksjob 
ikke har ret til ledighedsydelse, og som har en indtægt, der er mindre 
end ikke-forsørgersatsen for kontanthjælpsmodtagere, for personer un-
der 25 år dog mindre end ungesatserne for kontanthjælpsmodtagere. 
 
Den særlige ydelse udgør forskellen mellem personens indtægt og ik-
ke-forsørgersatsen, for personer under 25 år mellem indtægten og un-
gesatserne (jf. aktivlovens § 74 f). Endvidere registreres udgifter til sær-
lig ydelse til personer, der ved uforskyldt ledighed efter et fleksjob ikke 
har opfyldt optjeningskravet til ledighedsydelse. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig ydelse i perioden indtil 1. juli 2002 
efter den dagældende § 74 f i lov om aktiv socialpolitik også registreres 
her. 

 
012  Driftsudgifter for personer i fleksjob, løntilskudsstillinger i mål-

gruppen § 2, nr. 6 og handicappede personer (§§ 74, 76-81, 99 og 
101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).  

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

 
Endvidere registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og 
mentorfunktion) for personer med handicap efter § 2 nr. 6 samt udgifter 
efter §§ 99 og 101 ved ansættelse af personer i løntilskudsstillinger i 
målgruppen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(tidligere skånejob). 

 
Endelig registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og men-
torfunktion) for personer med handicap efter § 2, nr. 8, som ikke er 
medlem af en arbejdsløshedskasse, samt udgifter efter §§ 99 og 101 
ved ansættelse af personer med handicap, som ikke er medlem af en 
arbejdsløshedskasse, i ustøttet beskæftigelse. Der ydes 50 pct. i stats-
refusion til driftsudgifterne. 

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

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

 Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen 
her.  
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014  Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. 
 refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  018  Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 

pct. refusion (§ 74 a, stk. 1)  

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til 
personer, der er visiteret til et fleksjob, og som venter på et fleksjob, jf. 
aktivlovens § 74 a, stk. 1.  

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

 
  019  Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 

2-4) 

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til 
personer, som har ret til ledighedsydelse og bliver ledige efter at have 
været ansat i fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 2. Endvidere registre-
res udgifter til ledighedsydelse til personer, som bliver ledige efter at 
have været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måne-
der, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 3. Desuden registreres udgifter til ledig-
hedsydelse til personer, der er berettiget til ledighedsydelse, og som 
bliver ledige ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilreg-
nes den pågældende, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 4. 

 
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel 
til personer, der har været ansat i fleksjob, registreres på gruppering 
20. 
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020  Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§ 
74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4) 

Her registreres udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel 
med 35 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4. 
Det gælder både udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til 
personer i visitationsperioden før første fleksjob, til personer, der har 
været ansat i fleksjob, og til personer, der er overgået fra ledigheds-
ydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse. 

 
 021 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion, jf. § 

104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 65 pct. refusion jf. § 
104, stk 1 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik. Under tilbud efter kapitel 
10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til modtagere af ledig-
hedsydelse refunderer staten 65 pct. af kommunens udgifter til ledig-
hedsydelse 

 
 022 Særlig ydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion, jf. § 

104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik 
Her registreres udgifter til særlig ydelse med 65 pct. refusion jf. § 104, 
stk. 2 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik. Under tilbud efter kapitel 10 
og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til modtagere af særlig 
ydelse refunderer staten 65 pct. af kommunens udgifter til særlig ydel-
se.  

 
  091  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 

50 pct. refusion (§ 104, stk.1) 

 
  092  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 

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

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

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

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

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

 
  095  Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede perso-

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

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

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

Her registreres udgifter til løntilskud til handicappede personer, der 
vedrører ydelsesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der gives 50 pct. i 
statsrefusion 
 

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

 
Her registreres indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i 
fleksjob med 100 pct. refusion jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. Det er tilbagebetalinger vedrørende de tidligere grupperin-
ger 03-05 på funktion 5.41. (løntilskud med 100 pct. statsrefusion). Det 
drejer sig f.eks. om tilbagebetaling på grund af uretmæssigt modtaget 
løntilskud. 

 
  098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer på ledig-

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

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

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

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

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

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

101 Løntilskud for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende le-
dighed efter § 67 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
 Her registreres udgifter til løntilskud til den særlige løntilskudsordning 
for langtidsledige kontant- og starthjælpsmodtagere efter § 67 d i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Virksomheden kan få løntilskud i op 
til 12 måneder. Staten refunderer 65 pct. af kommunens udgifter til løn-
tilskud.
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Træder i kraft 1. marts 2007 (Finanslovskonto 17.46.61.70) 

 
102 Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år 

Her registreres kommunens udgifter til løntilskud til personer over 55 
år, der er omfattet af § 2, nr. 2-3 og har ret til at indgå aftale med en 
privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud efter §  67 
a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer 65 pct. af 
kommunens udgifter til løntilskuddet.   
 
Træder i kraft 1. januar 2008 (Finanslovskonto 17.46.61.75) 

 
Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger:  
 
  003 Berigtigelser 

  005 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion ifm. aktive tilbud, 
ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 003, 008, 
010 og 012) 

  006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 
pct. refusion (grp. 001, 011, 018, 019 og 020, minus grp. 092) 

  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicap-
pede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, udgif-
ter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 65 pct. refusion, jf. § 
75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 002, 009, 013-017, 
021 og 022). 
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ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)  
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). 
 
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 
udarbejdelse af planer for afskedigede, informations- og vejlednings-
møder, individuelle samtaler og udstationering af medarbejdere på ind-
satskontor på den pågældende virksomhed, som staten kan yde tilskud 
til. Endvidere konteres tilskud modtaget vedrørende ovenstående akti-
viteter. 

 
5.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 
På funktionen registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes aktive beskæf-
tigelsesindsats overfor forsikrede ledige.  
 
Udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, herunder udgifter til admini-
strative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre.   
 
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. I forsøgsbe-
kendtgørelse nr. 269 af 2. april 2009 er der ændret i kravene, til hvornår 
der foreligger større afskedigelser; forsøget løber i perioden 8.april 
2009 til 31. december 2009.
 
Endvidere konteres tilskud modtaget fra beskæftigelsesregionen vedrø-
rende ovenstående aktiviteter. 

 
  003 Bonusbetaling til andre aktører for forsikrede ledige, jf. §§ 26-32 i 

Styringsloven 

Her konteres omkostninger ved bonusbetalinger til andre aktører, jf. §§ 
26-32 i Styringsloven. Der kan endvidere konteres tilsagn om bonus 
(dvs. forventning om bonus til konkret henviste personer), ved at debi-
tere gruppering 003 ved brug af art 0.6 og kreditere gruppering 002 
Bonusbetaling vedr. jobcentre under funktion 8.72.90 Hensatte forplig-
telser med art 0.9. 
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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 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. 

 
  005 Drifttilskud 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. 

 
  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 meget 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.  
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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 

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 lovbe-
kendtgørelse nr. 55 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 
lovbekendtgørelse nr. 55 om kompensation til handicappede i erhverv 
m.v. 

  011 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreud-
dannelse, jf. § 14 i lovbekendtgørelse nr. 55 om kompensation til 
handicappede i erhverv 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 af
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ledige, jf. § 14 i lovbekendtgørelse nr. 55 om kompensation til handi-
cappede i erhverv m.v. 
 

  012 Isbryderordning for nyuddannede handicappede, jf. § 15 i lovbe-
kendtgørelse nr. 55 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 lovbekendtgørelse nr. 55 om 
kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt jf. §§ 51 og 52 i Lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

     

  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.  
 
Her registreres ligeledes det beløb, som jobcentrene får udbetalt til den 
akutte flaskehalsindsats for forsikrede ledige.  

 
 
  015 Flyttehjælp jf.§ 8 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 

bekendtgørelse om flyttehjælp  

Her registreres jobcentrenes udgifter til forsikrede og ikke forsikrede le-
dige arbejdssøgende, der har skiftet bopæl i forbindelse med overta-
gelse af arbejde i en region, hvor der er eller forventes mangel på ar-
bejdskraft eller er gode beskæftigelsesmuligheder.  
 
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 – offentlige arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 
1 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres pilotjobcentrenes forsørgelsesudgifter vedr. løntilskud til 
offentlige arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledi-
ge, jf. § 51, stk. 1, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog også 
gældende regler for funktion 5.68.95 
. 
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Udbetalingen af løntilskud vedr. forsikrede ledige hos offentlige ar-
bejdsgivere omfatter statslige, regionale og kommunale arbejdsgivere. 
 
Hvis der i jobcentrene er personer, som fortsat er i forløb efter § 12 i 
Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik konteres udgifterne ligeledes på 
denne gruppering. 

 
  017 Løntilskud forsikrede ledige – private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1 

i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres jobcentrenes forsørgelsesudgifter vedr. løntilskud til pri-
vate arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. 
§ 51, stk. 1, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Hvis der i jobcentrene fortsat er personer, der fortsat er i forløb efter § 
12 i Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik konteres udgifterne ligele-
des på denne gruppering. 
 

  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. 
 
Hvis der i jobcentrene er personer, der fortsat er i forløb efter § 27c i 
Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (bekendtgørelse nr. 560 af den 
2. juli 1999 eller bekendtgørelse nr. 1222 af den 19. december 2002) 
konteres udgifterne ligeledes på denne gruppering. 
 

  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 i lov om æn-
dring af 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 i Lov om ændring af lov om kompensation til 
handicappede i erhverv m.v. af den 6. juni 2007. 

 
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 
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



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.9 - side  6 
  
Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2009 
 

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 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. 
 

105 Tilskudsgruppering til indbetaling af tolvtedelsrater til jobcentrene 
På denne gruppering registreres det statslige tilskud vedr. de forsikrede 
ledige f. §§ 20 og 70 i Styringsloven.  Tilskuddet udbetales i tolvtedels-
rater. 
I efteråret 2009 udbetales tilskuddet 4 gange, dels i 2 tolvtedelsrater 
medio august samt i månedlige rater af restbevillingen i oktober-
december. 
 

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. 

 
   108  Indtægter vedr. kvoteordningen for offentlige arbejdspladser for 

forsikrede ledige, jf. § 56 i Lov om ansvaret for styringen af den 
aktive beskæftigelsesindsats. 
Her registreres de indtægter, som jobcentret får i det tilfælde, 
at en offentlig arbejdsgiver ikke opfylder kvoten for løntilskudspladser 
og ikke rettidigt kan stille en løntilskudsplads til rådighed efter at være 
anmodet herom, jf. § 56 i Styringsloven. 

 
 
Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende gruppering: 
 

001 Refusion af udgifter vedr. pilotjobcentre med 100 pct. refusion 
(grp. 006, 010, 011, 012, 016-018, 020, 101, 102, 103, 106 og 107) 

 
5.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personer med løntil-
skud ansat i kommuner (jobtræning), jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51. Det 
bemærkes, at løn til personer med løntilskud registreres under art 1.  
 
Der er på funktionen autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås i det 
følgende:
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  001  Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)   

Her registreres lønudgifter til ledige, som er ansat i kommunen med 
løntilskud, jf. § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
  003  Undervisning (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)  
 

Her registreres udgifter til undervisning af ledige ansat i kommunen 
med løntilskud, herunder udgifter til køb af kurser, løn til kursuslærere 
m.v. Ved ansættelse af ledige med løntilskud udbetaler staten et løntil-
skud, jf. § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt bekendtgø-
relse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 101. Denne indtægt registre-
res under dranst 2 gruppering 06 løntilskud til offentlige arbejdsgivere. 

 
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 efter at være anmodet 
herom, jf. § 56 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæf-
tigelsesindsats 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 

006 Løntilskud til offentlige arbejdsgivere (Lov om aktiv beskæftigelse 
§ 51 og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 101).  

 Her registreres det løntilskud, som staten udbetaler ved ansættelse af 
ledige med løntilskud i kommuner (jobtræning). 

 
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. 
 
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 § 50 a) 

Her registreres udgifter til kommunens godtgørelse til særlig udsatte 
unge under 18 år, der deltager i virksomhedspraktik efter § 50 a 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. Driftsgifterne til 
projekterne refunderes af staten med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet 
jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1. 

 
  006 Arbejdsmarkedsuddannelser  (Lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats § 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. 

 
  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.
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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 (Styingsloven § 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 Job med løntilskud til offentlige virksomheder m.v. (Lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats § 55) 

Her registreres lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder 
m.v., jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55. På denne gruppe-
ring indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, 
der er udgiftsført på funktion 5.57.75 under gruppering 011.  

  
  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-
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, modetagere af ledighedsydelse samt beskæftigede, der delta-
ger i tilbud efter kapital 10-12. Støtte til mentorfunktion kan gives til en 
medarbejder i virksomheden eller på en uddannelsesinstitution. På ud-
dannelsesinstitutionen og i en mindre virksomhed kan mentorfunktio-
nen varetages af en ekstern konsulent, jf. § 78, stk. 2 og 3. Støtte til 
mentorfunktion gives til dækning af frikøb af medarbejder hos arbejds-
giver eller uddannelsesinstitution, eller som honorar af ekstern konsu-
lent, jf. § 79. Der kan endvidere gives tilskud til køb af uddannelse for 
medarbejdere, jf. § 80. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. 
 
Denne gruppering har virkning for Budget 2010. 
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  013  Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansæt-

telse for kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats § 99 og 101).  

Her registreres udgifter i forbindelse med opkvalificering herunder ud-
gifter til vejledningsforløb for kontanthjælpsmodtagere og starthjælps-
modtagere uden løntilskud, jf. § 99.  

 
Endvidere registreres udgifter i forbindelse med introduktion ved an-
sættelse uden løntilskud for kontanthjælpsmodtagere og starthjælps-
modtagere. Støtten kan gives i form af støtte til en mentorfunktion ved 
frikøb af medarbejdere, som varetager funktionen eller i form af ekstern 
konsulent i mindre virksomheder. Der kan endvidere gives tilskud til 
køb af uddannelse af mentoren, jf. § 101. Udgifterne refunderes af sta-
ten med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet jfr. lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats § 118, stk. 1. 

 
  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.  

 
  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. 

 
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 10-12 og tillægsydelser ef-
ter kapitel 14 og 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. 
 
Træder i kraft 1. marts 2007 (finanslovskonto 17.46.21.10) 

 
  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 
 

  094 Indtægter vedr. kvoteordningen for offentlige løntilskudspladser 
for ikke forsikrede ledige, jf. § 56 i styringsloven. 
 Her registreres indtægter vedrørende kvoteordningen for offentlige løn-
tilskudspladser, jf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive be-
skæftigelsesindsats (ikke forsikrede ledige). 
 

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.
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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. 
 
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 driftsud-
gifter i forbindelse med tilbud efter kapitel 10, tillægsydelser i form af 
hjælpemidler og mentorordning efter kapitel 14, godtgørelse efter § 83, 
opkvalificering i forbindelse med ansættelse efter § 99 og udgifter til in-
troduktion ved ansættelse efter § 101 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats samt driftsudgifter i forbindelse med revalidering efter kapitel 10 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i forbindelse med uddannel-
sesaktiviteter efter § 12 i Lov om aktiv socialpolitik, jf. § 118, stk. 1 og § 
119, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 100, stk. 2 i lov 
om aktiv socialpolitik. 
 
Opgørelsen af rådighedsbeløbet er baseret på antallet af helårsperso-
ner på følgende grupperinger: 
5.57.73: Kontanthjælp, driftsgrupperingerne 001, 002, 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 
 
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. 

 

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



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.9 - side  14 
  
Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 
  
  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 

 

5.68.99 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

På funktionen registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes beskæftigel-
sesindsats overfor forsikrede ledige. 

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

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 

uddannelser under andre ministerområder, om særligt tilrettelagte 

uddannelses- og vejledningsforløb m.v. Der kan anvendes resultataf-
hængig 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 

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 konteres på gruppe-
ring 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. 

 

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

   Her konteres omkostninger ved bonusbetalinger til andre aktører, jf. 
§§26-32 i Styringsloven. Grupperingen omhandler forsikrede ledige 
henvist efter 1. januar 2010. For forsikrede ledige henvist før 1. januar 
2010 henvises til gruppering 018.  

    Tilsagn om bonus (dvs. forventning om bonus til konkret henviste per-
soner) registreres ved at debitere 
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    gruppering 003 ved brug af art 0.6 og kreditere gruppering 002 Bonus-

betaling 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. 

    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 vedrører køb af kontaktforløb eller aktive-
ringstilbud, herunder når andre aktører køber vejledning og opkvalifice-
ring til de henviste personer. 

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 samt bekendtgørelse 
om flyttehjælp og forsøgsbekendtgørelse 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til forsikrede og ikke forsikrede 
ledige arbejdssøgende, der har skiftet bopæl i forbindelse med overta-
gelse af arbejde i en region, hvor der er eller forventes mangel på ar-
bejdskraft eller er gode beskæftigelsesmuligheder, jf. 8 i Lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats. 

    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 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.  

 

  005  Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede 
ledige efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i 
lov om en arbejdsløshedsforsikring m.v. 

    Her konteres kommunens medfinansiering af 50 pct. af statens udgifter 
til befordringsgodtgørelse efter § 82 i Lov om en aktiv beskæftigelses-
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    indsats, jf. § 109, i Lov om en arbejdsløshedsforsikring. A-kasserne 

udbetaler befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, der deltager i vej-
ledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse, virksom-
hedspraktik eller som ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgi-
vere  

 

  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 lovbekendtgørelse nr. 55 om kompensation til handi-
cappede 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 lovbekendtgørelse nr. 55 om kompensation til handicappede i erhverv 
m.v. 

 

 009  Løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion – offentlige 
arbejdsgivere , jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats 

     Her registreres jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til offentlige ar-
bejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, 
stk. 1 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog også gældende 
regler for konto 5.68.95. Udbetalingen af løntilskud vedr. forsikrede le-
dige hos offentlige arbejdsgivere omfatter statslige, regionale og kom-
munale arbejdsgivere. 
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 010  Løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion – private ar-

bejdsgivere , jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats 

    Her registreres jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til private arbejds-
givere 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 ledige over 55 år ved løntil-
skudsansættelse i private virksomheder, 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 lovbekendtgørelse nr. 55 om 
kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt jf. §§ 51 og 52 i Lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. I 2009 hed grupperingen Isbryder-
ordning for nyuddannede handicappede.  

 

 013  Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusi-
on , jf. § 68, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesafta-
ler for forsikrede og ikke-forsikrede ledige, jf. § 68, stk. 2 Lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsgivere har ret til tilskud, hvis voksen-
lærlingen er fyldt 25 år og ikke i forvejen har en erhvervsuddannelse – 
dette gælder dog ikke for personer, der har en forældet uddannelse, el-
ler for personer der har været ledige i mindst 6/9 måneder, svarende til 
regler for ret og pligt til første tilbud om aktivering. Uddannelsen skal 
kvalificere til beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller 
rigtig gode jobmuligheder. Voksenlærlingeforløb på denne gruppering 
vedrører alene ledige personer. 

    Hvis der i jobcentrene er personer, der fortsat er i forløb efter § 27c i 
Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (bekendtgørelse nr. 560 af den 
2. juli 1999 eller bekendtgørelse nr. 1222 af den 19. december 2002) 
konteres udgifterne ligeledes på denne gruppering. 

 

  014  Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. 
refusion , jf. § 68, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesafta-
ler for beskæftigede, jf. § 68, stk. 2 i Lov om en aktivbeskæftigelsesind-
sats. Arbejdsgivere har ret til tilskud, hvis voksenlærlingen er fyldt 25 år 
og ikke i forvejen har en erhvervsuddannelse – dette gælder dog ikke 
for personer, der har en forældet uddannelse,. Uddannelsen skal kvali-
ficere til beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller rigtig
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    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 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. 

 

 016  Jobrotation med 100 pct. refusion  – forenklet permanent ordning, 
jf. § 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Her konteres 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. 

 

  018  Indtægter vedr. kvoteordningen for offentlige arbejdspladser , jf. § 
56 i Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelses-
indsats (forsikrede ledige, permanent) 

Her registreres de indtægter, som jobcentret får i det tilfælde, at en of-
fentlig arbejdsgiver ikke opfylder kvoten for løntilskudspladser og ikke 
rettidigt kan stille en løntilskudsplads til rådighed efter at være anmodet 
herom, jf. § 56 i Styringsloven. 

 019  Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger 
jf. § 43 i styringsloven 

Her konteres jobcentrets udgifter til initiativer vedr. større virksomheds-
lukninger, jf. § 43 i Styringsloven. Det vedrører udgifter til opkvalifice-
ring, jf. §§ 102 og 103 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt 
jobcentres driftsudgifter i forbindelse med øgede aktiviteter, eksempel-
vis udgifter til udarbejdelse af planer for de afskedigede, informations- 
og vejledningsmøder, individuelle samtaler og udstationering af medar-
bejdere på indsatskontor på den pågældende virksomhed, som staten 
kan yde tilskud til. I forsøgsbekendtgørelse nr. 269 af 2. april 2009 er 
der ændret i kravene, til hvornår der foreligger større afskedigelser; for-
søget løber i perioden 8.april 2009 til 31. december 2009.  

Endvidere konteres tilskud modtaget vedrørende ovenstående aktivite-
ter.
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 020  Tilskud til flaskehalsproblemer for forsikrede ledige , jf. § 42 i sty-

ringsloven 

Her registreres jobcentrenes aconto beløb til flaskehalsindsatsen ved-
rørende de forsikrede ledige, som der kan ydes tilskud til fra den særli-
ge statslige flaskehalsbevilling, som beskæftigelsesregionerne udmøn-
ter, jf. Styringslovens § 42. Det drejer sig om opkvalificering og vejled-
ning, refusion af flaskehalskurser hos andre aktører, opkvalificering i 
forbindelse med ansættelse af beskæftigede samt udgifter til hjælpe-
midler og mentorer. 

 

 021  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.  

Her registreres ligeledes det beløb, som jobcentrene får udbetalt til den 
akutte flaskehalsindsats for forsikrede ledige. 

 

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 og 012) 

 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 udgifter til vejledning og opkvalificering, andre aktø-
rer, flyttehjælp m.v. (grp. 001, 002, 003 og 004) 

  

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. 
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  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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