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3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 
 
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 
 
JORDFORSYNING (22) 

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

0.25.10 Fælles formål 
0.25.11 Beboelse 

 1 Drift 
  001 Boliger til integration af udlændinge 
  002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 
  003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 
  092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 
  093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved  
   fraflytning af flygtninge 
  003 Refusion af nettoudgifter på driftsgrupperingerne 
  004 Berigtigelser 
 
 3 Anlæg 
  016 Køb af bygninger til integration af udlændinge 
0.25.12 Erhvervsejendomme 
0.25.13 Andre faste ejendomme 
0.25.15 Byfornyelse 

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

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

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

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

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

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

003  Huslejetilskud i friplejeboliger  
004 Beboerindskudslån i friplejeboliger 

  005  Beboerindskud i friplejeboliger 
 3 Anlæg 
  001 Administrationsgebyr 
  002 Servicearealtilskud 
  003 Udgift til servicearealer 
  005 Tab på garantier vedrørende realkreditlån 
  012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, ”skæve boliger” 
 
0.25.19 Ældreboliger 
 1 Drift 
  001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 
  005 Lejetab 
  006 Eventuelt tab på garanti for indekslån 
  092  Lejeindtægter 
 
FRITIDSOMRÅDER (28) 

0.28.20 Grønne områder og naturpladser 
 1 Drift 
  200  Ledelse og administration 
 
FRITIDSFACILITETER (32) 

0.32.31 Stadion og idrætsanlæg  
 1 Drift 
  200  Ledelse og administration 
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter 
 
KIRKEGÅRDE (35) 

0.35.40 Kirkegårde 
 1 Drift 
  200  Ledelse og administration 
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NATURBESKYTTELSE (38) 
0.38.50 Naturforvaltningsprojekter 
0.38.51 Natura 2000 
0.38.52 Fredningserstatninger 
0.38.53 Skove 
0.38.54 Sandflugt 

 
VANDLØBSVÆSEN (48) 

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

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

0.55.93 Diverse udgifter og indtægter 
 1 Drift 
  001 Fælles formål 
  002  Skadedyrsbekæmpelse 
  003  Skorstensfejerarbejde 
 

REDNINGSBEREDSKAB (58) 

0.58.95 Redningsberedskab 
 1 Drift 
  001 Fælles formål 
  002 Forebyggelse  
  003 Afhjælpende indsats 
  200  Ledelse og administration 
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1 Forsyningsvirksomheder m.v. 
 
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (22) 

1.22.01 Gasforsyning 
1.22.02 El-forsyning 
 1 Drift 
  004 Skattebetalinger 
1.22.03 Varmeforsyning 
1.22.04 Vandforsyning 
 1 Drift 
  002 Tilskud til vandforsyning 
1.22.06 Andre forsyningsvirksomheder 
 
 
SPILDEVANDSANLÆG (35) 

1.35.40 Fælles formål 
 1 Drift 
  091 Vejafvandingsbidrag – kommunale veje og private fællesveje 
  092 Vejafvandingsbidrag - statsveje 
  093 Vandafledningsbidrag, boliger og erhvervsejendomme 
  096 Særbidrag 
 3 Anlæg 
  091 Tilslutningsbidrag for boliger 
  092 Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme 
1.35.43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker  
1.35.44 Tømningsordninger 
 1 Drift 
  093 Bidrag for tømning 
1.35.46 Klimainvesteringer 
 
 
AFFALDSHÅNDTERING (38) 

1.38.60 Generel administration (kun husholdninger) 
 1 Drift 
  092 Gebyr for generel administration 
1.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk 

restaffald fra husholdninger og restaffald 
 1 Drift 
  092 Gebyr for genanvendelsesordninger 
  093 Salg af genanvendelige materialer 
1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 
 1 Drift 
  092 Gebyr for genanvendelsesordninger 
  093 Salg af genanvendelige materialer 
1.38.63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og 

plastemballageaffald 
 1 Drift 
  092 Gebyr for genanvendelsesordninger 
  093 Salg af genanvendelige materialer 
1.38.64 Ordninger for farligt affald 
 1 Drift 
  092 Gebyr for genanvendelsesordninger 
  093 Salg af genanvendelige materialer 
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1.38.65 Genbrugsstationer 
 1 Drift 
  092 Gebyr for genanvendelsesordninger 
  093 Salg af genanvendelige materialer 
1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 
 1 Drift 
  092 Gebyr for øvrige ordninger  
  093 Salg af genanvendelige materialer 
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2 Transport og infrastruktur 
 
 
FÆLLES FUNKTIONER (22) 

2.22.01 Fælles formål 
 1 Drift 
  200  Ledelse og administration 
2.22.03 Arbejder for fremmed regning 
2.22.05 Driftsbygninger og -pladser 
2.22.07 Parkering 
 1 Drift 
   
  006 Parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige 

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

parkeringspladser og -anlæg 
 
 
KOMMUNALE VEJE (28) 

2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 
 1 Drift 
  200  Ledelse og administration 
 
2.28.12 Belægninger m.v.  
2.28.14 Vintertjeneste 
2.28.22 Vejanlæg 
 3 Anlæg 
  001 Projektering 
  002 Arealerhvervelse 
  003 Entrepriser 
  004 Eget regi 
  005 Andet 
2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer 

3 Anlæg 
  001 Projektering 
  002 Arealerhvervelse 
  003 Entrepriser 
  004 Eget regi 
  005 Andet 
 
KOLLEKTIV TRAFIK (32) 

2.32.30 Fælles formål 
2.32.31 Busdrift 
 1 Drift  
   001  Tilskud til trafikselskaber 
   002 Bus- og Rutebilstationer 
 
2.32.33 Færgedrift 
 1 Drift 
   001 Tilskud til trafikselskaber 
2.32.34 Lufthavne 
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2.32.35 Jernbanedrift 
 1 Drift 
   001 Tilskud til trafikselskaber 
 
HAVNE (35) 

2.35.40 Havne 
2.35.41 Lystbådehavne m.v. 
2.35.42 Kystbeskyttelse 
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3 Undervisning og kultur 

FOLKESKOLEN M.M. (22) 

3.22.01 Folkeskoler 
 1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
  004 Tilskud vedrørende skolelån 
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 
3.22.05 Skolefritidsordninger 
 1 Drift 
  002 Søskendetilskud 
  003 Fripladser i skolefritidsordninger 
  092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud 
   200  Ledelse og administration 
 
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 
 1 Drift 
  001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler 
  002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud 
  003 Befordring af elever i kommunale specialskoler 
  
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3 
 1 Drift 
  001  Objektiv finansiering af regionale tilbud 
  002 Køb af pladser  
   200  Ledelse og administration 
 
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på 
anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 
 1 Drift 
  001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 
  002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 
   i anden kommune 
  003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 
  004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 
  092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud 
   200  Ledelse og administration 
 
3.22.09  Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 
 1 Drift 

002 Linjefagskompetence 

003 Understøttelse af øget inklusion 

004 Klasseledelse 

005 Løbende faglig opdatering 

006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik,  

specialpædagogik og dansk som andetsprog 

007 Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i  

undervisningen 

008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål. 

 
3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler 
 1 Drift 
  001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger 

ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26
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  004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. 

friskolelovens § 28 
  006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23 
 
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 
 1 Drift 
  001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. § 41 i lov 

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

og frie fagskoler 
 
3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal 
indsats for unge under 25 år 

1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
 
 
 
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) 

 
3.30.42 Forberedende Grunduddannelse   

        1  Drift 
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse 
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb 
003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb 

 

3.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn 
         1  Drift 

001 Bidrag til staten for skoleydelse 
002 Øvrig kommunal finansiering af skoleydelse 
003 Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi 

 

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

undervisningsforløb 
  003 Supplerende tilskud 
  004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler 
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  005 Elevløn 
 2 Statsrefusion
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  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 
3.30.47  Kommunalt drevne gymnasieskoler 
 

FOLKEBIBLIOTEKER (32) 

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

3.35.60 Museer 
 1 Drift 
  200  Ledelse og administration 
3.35.61 Biografer 
3.35.62 Teatre 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre 
3.35.63 Musikarrangementer 
 1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende musikskoler 
3.35.64 Andre kulturelle opgaver 
 1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
 
 
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 
 1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
3.38.77 Daghøjskoler 
 1 Drift 
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  001 Kontanthjælpsmodtagere efter aktivlovens § 32, stk. 1 
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

 

 
FÆLLES FUNKTIONER (45) 

3.45.83 Fælles formål 
 1 Drift 
  001 Fælles formål 
  002 Idræt 
  003 Folkebiblioteker 
  004 Kulturel virksomhed 
  200 Ledelse og administration 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.4 - side  1 
  
Dato: Juli 2020 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2020 
 

4 Sundhedsområdet  
 
 
SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 
 1 Drift 
  002 Somatik 
  004 Stationær psykiatri 
  005 Ambulant psykiatri 
  006 Praksissektoren (Sygesikring) 
 
4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 
 1 Drift  
  001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning  
  002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140) 
  003 Personbefordring 
   200  Ledelse og administration 
 
4.62.84 Fysioterapi 
 1 Drift 
  001 Ridefysioterapi 
 
4.62.85  Kommunal tandpleje 
 1 Drift   

 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker   
   002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre 

kommuners klinikker) 
  003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne 

klinikker   
  004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private 

tandlæger og regionale tandklinikker) 
  005  Støtte til tandproteser 
 
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 
 1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
 
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 
 
4.62.90 Andre sundhedsudgifter  
 1 Drift  
  001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold 
  002 Udgifter i forbindelse med køb af private sygehusydelser  
   003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 
  004  Begravelseshjælp  
  005  Befordringsgodtgørelse 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 

5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion vedr. funktion 5.28.25 
  002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 
  003 Refusion vedr. funktion 5.28.21 
  004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 
  005 Refusion vedr. funktion 5.28.24 
   010 Refusion vedr. funktion 5.38.40 
  011 Refusion vedr. funktion 5.38.42 
  012 Refusion vedr. funktion 5.38.45 
  013 Refusion vedr. funktion 5.38.50 
  014 Refusion vedr. funktion 5.38.52 
  015 Refusion vedr. funktion 5.38.53 
  016 Refusion vedr. funktion 5.38.58 
  017 Refusion vedr. funktion 5.38.59 
  018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016 
  020  Refusion vedr. funktion 5.28.22 
  091 Berigtigelser 
  100     Refusion vedr. funktion 5.30.26 
  101    Refusion vedr. funktion 5.30.27 

103    Refusion vedr. funktion 5.30.29 
  104    Refusion vedr. funktion 5.30.31 

105    Refusion vedr. funktion 5.30.36 
106     Refusion vedr. funktion 5.38.38 

  107     Refusion vedr. funktion 5.38.39 
  108    Refusion vedr. funktion 5.38.41 
  109    Refusion vedr. funktion 5.38.51 
 
 

DAGTILBUD MV. TIL BØRN OG UNGE (25) 

5.25.10 Fælles formål 
 1 Drift 
  001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 

2 og 4) 
  002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslo-

vens § 11, stk. 7 og 11) 
  017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 

76, stk. 2) 
  018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens § 80 i ) 
  019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens 

§ 86) 
  020 Tilskud til kombinationstilbud (dagtilbudslovens § 85 a) 
   200  Ledelse og administration 
2 Statsrefusion 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 

til uledsagede flygtningebørn (jf. § 99, stk. 2, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 

til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i 
døgnophold (jf. § 99 stk.2, nr. 1) 
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5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 
 1 Drift 
  001 Løn til dagplejere  
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4) 
  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der 

indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 
  004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagpleje (dagtilbudslovens § 43, stk. 

1, nr. 5) 
  092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dag-

tilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud 

efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4) 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2, § 

51, stk. 6, § 63, nr. 2-4, og § 76, stk. 1) 
  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i tværgående 

institutioner efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold 
efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 

  004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagtilbud i tværgående institutioner 
(j dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5) 

  092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i daginstitution i 
tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 32, § 32 a og § 41, stk. 8)
   

  093 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i fritidshjem og 
klub i tværgående institutioner (dagtilbudslovens § 57, § 61, stk. 5, § 71 
og § 74, stk. 5) 

   200  Ledelse og administration 
 
5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2) 
  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i daginstitutio-

ner, der indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, 
nr. 7) 

  004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i daginstitutioner (dagtilbudslovens § 
43, stk. 1, nr. 5) 

  092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 
§§ 32, 32a og 41, stk. 8) 

   200  Ledelse og administration 
 
5.25.15 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4) 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 51, stk. 6, og § 63, nr. 2-4) 
  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i fritidshjem, der 

indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 
  092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 

§ 57 og § 61, stk. 5) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 

2-4) 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1)  
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  003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i klubber, der 
indgår som led i et døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 

  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (dagtilbudslovens §§ 71 og, 74, stk. 5) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 
 
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber 

og puljeordninger 
 1 Drift 
  001 Tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens § 101) 
  002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 36) 
  003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 

38) 
  004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37) 
  005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, 

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

puljeordninger (dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).  
  008 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etab-

leret som privat dagpleje (dagtilbudslovens § 34)  
  009 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagtilbud etab-

leret som puljeordninger (dagtilbudslovens § 101 og § 102) 
  010 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i 

puljeordninger (dagtilbudslovens § 43, stk.1, nr. 2-4, § 63, nr. 2-4, og § 
76, stk. 1).  

  011 Friplads i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (dagtilbudslovens § 
43, stk. 1, nr. 5) 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 
5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 
 1 Drift 
  003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6) 

004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (§ 66, 
stk. 1, nr. 8) 

  005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 
1, nr. 5) 

  007 Advokatbistand (§ 72) 
  092 Betaling (§§ 159 og 160) 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser af refusion vedrørende advokatbistand 
  004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3) 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 

§ 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
 
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
 1 Drift 
  002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og 

§ 83 i medfør af § 44) 
 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges proble-

mer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 
  004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller 

den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) 
  005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 84 i medfør af § 44) 
  006  Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 

5 og § 84 i medfør af § 44) 
  007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 

76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4) 
  008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6) 
  009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 

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

tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, 
stk. 2 i medfør af § 44) 

  011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må 
anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en 
ungs særlige behov for støtte (§ 52 a) 

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

  014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, 
stk. 1) 

  016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8) 
  017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6) 
  019    Ledsagerordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-

ne (servicelovens § 45) 
  200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
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  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 

§ 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

  009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 
år (jf. § 181, stk. 2) 

 
5.28.22 Plejefamilier  
 1 Drift 
  001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1) 
  002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)  
  003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2) 
  004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)
  005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4) 
   007 Socialtilsyn, objektiv finansiering 
  008 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 b, stk. 4) 
  009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1) 
  010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 
  011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2) 
  012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2) 
  013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3) 
  014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3) 
 
  092 Betaling (§§ 159 og 160) 
 
 2 Statsrefusion 
   
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 

§ 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
 1 Drift 
  001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) 
  002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, 

nr. 7) 
  092 Betaling (§ 159 og 160) 
   200  Ledelse og administration 
 
 2 Statsrefusion 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 

§ 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
 
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 
 1 Drift 
  092 Betaling (§ 159 og 160) 
 
 2 Statsrefusion 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 
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§ 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk.3 og § 36) 
 1 Drift 
  092 Forældrebetaling  
  200  Ledelse og administration 
 
 2 Statsrefusion 
  007 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn (jf. 

§ 181, stk. 3, nr. 2) 
  008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

 
5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
 1 Drift 
  001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminali-

tet 
  002 Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner eller afdelinger, jf. § 15 

i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
  003 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelin-

ger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
  004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige forbedringsfor-

løb end anbringelse, jf. §§ 12 og 13 i lov om bekæmpelse af ungdoms-
kriminalitet 

  005 Supplerende foranstaltninger fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. § 54, 
stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 

 
  092 Betaling (§ 159) 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
TILBUD TIL ÆLDRE (30) 
 
5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af 

frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite-
ringsforløb (§ 83 a)  

 1 Drift 
  001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, 

samt rehabiliteringsforløb til ældre 
  002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, 

samt rehabiliteringsforløb til ældre 
  092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit 

valg af leverandør 
  200 Ledelse og administration 
   
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser-

vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 
 1 Drift 
  009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) 
  011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leve-

randør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) 
og socialpædagogisk støtte (§ 85) 

  012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejebolig-
loven § 32) 

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

  014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling (fri-
plejeboligloven § 32) 

  015 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madsservice 
undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93), samt reha-
biliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) 

  020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 
  093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit 

valg af leverandør  
  094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger 
  096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger 
  200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
  002 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. § 181, stk. 3, nr. 
1) 

5.30.28 Hjemmesygepleje  
 1 Drift 
  001 Kommunens levering af hjemmesygepleje 
  002 Private leverandører af hjemmesygepleje  
  200 Ledelse og administration 
   
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre  
 1 Drift 
  001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a) 
   002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens 

§ 79) 
  003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelo-

vens § 84) 
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  092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende  sigte 
  093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse 

med afløsning, aflastning og midlertidig ophold 
  200 Ledelse og administration 
   
5.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (service-

lovens § 112, 113, 116 og 117) 
 1 Drift 
  002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112) 
  003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112) 
  005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) 
  006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) 
  007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) 
  009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) 
  010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) 
  011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) 
  012 Hjælpemiddeldepoter  
  
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget 

hjem 
 1 Drift 
  001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119) 
  003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122) 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 

TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) 

5.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med 
handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 
samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)  

 1 Drift 
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice 

samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.  
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt 

rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv. 
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit 

valg af leverandør 
200 Ledelse og administration 

           2 Statsrefusion 
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold 
(jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 

5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 
82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) 

 1 Drift 
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren 

selv antager (servicelovens § 95) 
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk el-

ler psykisk funktionsevne (servicelovens § 96) 
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer 

(servicelovens § 85) 
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk 

funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions-
evne (servicelovens § 85) 

005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions-
evne (sindslidelse) (servicelovens § 85)  

006 Behandlingstilbud til personer med særlige sociale problemer (service-
lovens § 102) 

007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsev-
ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (ser-
vicelovens § 102) 

008 Behandlingstilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne 
(sindslidelse) (servicelovens § 102) 

010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelo-
vens § 118)     

011    Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte (servicelovens § 82 a)  
012    Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 

b) 
013    Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c) 

   200 Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold 
(jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 

009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 
år (jf. § 181, stk. 2)  

 
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12) 
 1 Drift 
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   200  Ledelse og administration 
 2  Statsrefusion
  

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold 
(jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 

 
5.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med 

handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117) 
 1 Drift 
   001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)  
   002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112) 
   003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112) 
   005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) 
   006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) 
   007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) 
   009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) 
   010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) 
   011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) 
   012 Hjælpemiddeldepoter  
 2 Statsrefusion 
   008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold 
(jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 

 
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 

og110) 
 1 Drift 
  001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 

110) 
  002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) 
  092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 
   
  003 Berigtigelser vedr. refusion med 50 pct. refusion 
  004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale 

problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5) 
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold 
(jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 

 
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 

§ 141) 
 1 Drift 
  001 Dagbehandlingstilbud 
  002 Døgnbehandlingstilbud 
  003 Ambulant behandling  
 
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslo-

vens § 142) 
 1 Drift 
  001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-

over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehand-
ling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi 

  002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-
lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-
lovens § 142) i døgnbehandlingsregi 
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  003 Anonym, ambulant behandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og 

derover (servicelovens § 101 a) 
  092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2) 
 
   200  Ledelse og administration
 
 2 Statsrefusion 
   

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold 
(jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 

 
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) 
 1 Drift 
  001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 
  002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-

ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne 
  003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne 

(sindslidelse) 
  093 Beboeres betaling for service 
  094 Beboeres betaling for ophold 
  096 Beboeres betaling for el og varme 
   200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
   

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold 
(jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 

 
5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 
 1 Drift 
  001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer 
  002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne 

eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne  
  003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne 

(sindslidelse)  
  093 Beboeres betaling for service 
  200 Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
   

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold 
(jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 

 
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)  
 1 Drift 
  001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 
  002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller 

psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. 
  003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne 

(sindslidelse).  
  092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) 
   200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
   

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold 
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(jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)
 
 1 Drift 
  002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funk-

tionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99) 
  003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller 

psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens 
§ 97) 

  004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98) 
  005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse 

(servicelovens § 99)  
 2 Statsrefusion 
   

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold 
(jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 

009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 
år (jf. § 181, stk. 2)  

 
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a) 

 
5.38.58  Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 
 1 Drift 
  001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 
  002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne 

eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne  
  003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funktionsevne 

(sindslidelse)  
  
  005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105) 
 2 Statsrefusion 
   

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold 
(jf. § 181, stk. 3, nr. 1)

 
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 
 1 Drift 
  001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale proble-

mer 
  002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-

evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne  
  003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funkti-

onsevne (sindslidelse)  
  005 Arbejdsvederlag (§ 105) 
   200  Ledelse og administration 
   2 Statsrefusion 
   

008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbragt i døgnophold 
(jf. § 181, stk. 3, nr. 1) 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 
5.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og intro-
duktionsforløb m.v.  
 1 Drift   
  001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a 
  002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 b 
  003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslo-

vens § 23 c med 50 pct. refusion 
  004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 

d 
  005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a 
  006 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 b 
  007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrationslo-

vens § 23 c med 50 pct. refusion   
  008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 d 
  009 Udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse 

ifølge integrationslovens § 24 a 
  010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere iføl-
ge integrationslovens § 21 

  011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge 
integrationslovens § 21 

  012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsfor-
løb ifølge integrationslovens § 24 d 

  013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om dansk-
uddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

  014 Tolkeudgifter. 
  018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions-

forløb ifølge integrationslovens § 24 f 
  019  Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g 

020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, 
introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, 
stk. 2 

091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse 
  092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv. 
  097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrej-

seprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i inte-
grationsloven 

100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompe-
tencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr.2 

101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrati-
onslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4. 

102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær be-
skæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1. 

  104  Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompeten-
cegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2 

  105  Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær be-
skæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1 

   
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011  
  002 Refusion af afløbsudgifterne på gruppering 103 
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  003 Refusion af udgifterne på gruppering 018-019 
  004 Berigtigelser 
  005 Refusion af afløbsudgifter på gruppering 012-013 vedrørende 2017 og 

tidligere 
  006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020 
 
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-
ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. 
 1 Drift 
  001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram-

met efter integrationsloven i 1. halvår 2016.  
  002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlæn-

dinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller 
introduktionsprogrammet 

  003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre 
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge   
  011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c  
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 med 75 pct. 

refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontant-

hjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrati-
onsydelse med 50 pct. refusion 

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

  094 Tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct. refusion før 1. 
januar 2016 

 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. 

refusion  
  006 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 

80 pct. refusion 
  007 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 

40 pct. refusion 
  008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 

30 pct. refusion 
  009 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 

20 pct. refusion 
010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 50 pct. re-

fusion  
  011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 30 pct. 

refusion  
  012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-

se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-
met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. 
refusion 

  013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-
met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. 
refusion 

  014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-
met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. 
refusion 

  015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel
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   se til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-

met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. 
refusion 

  016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se til andre med 80 pct. refusion 

  017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se til andre med 40 pct. refusion 

  018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se til andre med 30 pct. refusion 

  019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel-
se til andre med 20 pct. refusion 

  020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 
80 pct. refusion 
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  021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 

40 pct. refusion 
  022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 

30 pct. refusion 
  023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 

20 pct. refusion  
  024 Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 

med 75 pct. refusion (grp. 090). 
  025 Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og 

kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt 
integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 091). 

  027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. 
med 50 pct. refusion (grp. 093).  

  028  Refusion af tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct, refu-
sion før 1. januar 2016 (grp. 094) 

 
5.46.65 Repatriering 
 1 Drift 
  001 Hjælp til repatriering 
  002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. re-

patrieringslovens § 13, stk. 2. 
 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
SENIORPENSION 
5.48.65. Seniorpension  
 1 Drift 
  001 Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering 
  002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering 
  003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering 
  004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering 
 
FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) 
5.48.66. Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 
 1 Drift 
  001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering 
  002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering 
  003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering 
  004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering 
 
5.48.67 Personlige tillæg m.v. 
 1 Drift 
  001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige 

tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), per-

sonlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  007 Briller, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 
  008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 
  009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1) 
  010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4) 
  011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a 

(§ 18) 
  012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 
  013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 

(§ 17, stk. 1 og 3) 
  014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 
  093 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 1. 1. 

1998 
  094 Tilbagebetaling a personlig tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden 

1.1. 1998 – 1.3. 2001 
 2 Statsrefusion 
   003 Berigtigelser 
  004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 
 
5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 
 1 Drift 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinan-

siering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 
  002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal 

med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 
  003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinan-

siering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003
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  004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal 

med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 
  005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter 

regler gældende fra 1. januar 2003 
  006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter 

regler gældende fra 1. januar 2003 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
KONTANTE YDELSER (57) 
5.57.71 Sygedagpenge 
 1 Drift 
  001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov 

om sygedagpenge 
  003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, 

stk. 2, i lov om sygedagpenge 
   005   Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 

50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge 
   006   Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 

pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, 
stk. 3, i lov om sygedagpenge 

   013 Sygedagpenge  
   090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 
 
  2 Statsrefusion 
  002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge 

(grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) 
   010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion 
   011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion 
   012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion 
   013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion 
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5.57.72 Sociale formål 
 1 Drift  
 
  004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 

84)    
  006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82) 
  007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82 a) 
  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) 
  011 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter 

§ 26, stk. 4, i lov om Udbetaling Danmark 
  012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter 

§ 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark 
  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 a, stk. 6) 
  017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering 

(Aktivloven, § 85 a) 
  018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81 a) 
  019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede 
  020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere 
  090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 

kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
  091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refu-

sion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
  092 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik, jf.  
   lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 62, stk. 2 
  093 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger for 

forsikrede og ikke-forsikrede personer 
  094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter 

efter § 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
  095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som 

tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-010, 015 og 

017 minus 019.  
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. 

refusion (grp. 090 og 091) 
   
 
 
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
 1 Drift 
   
   007 Kontanthjælp 
   008 Uddannelseshjælp 
   009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016 
   011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 
   012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension
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  017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i lov 
om aktiv socialpolitik) 

  019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til 
social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og hjælp til personer, 
der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra 
Færøerne eller Grønland (§ 27 b i lov om aktiv socialpolitik) med 30 
pct. refusion 
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  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 jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, 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 jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, 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). 

     097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp 
efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion  

100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering 
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering 
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering 
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering 

 
 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094 med 50 

pct. refusion 
  002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kon-

tanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social 
pension og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som 
modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland på grp. 019 samt 
afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097 

  003 Berigtigelser  
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 

med 35 pct. refusion 
   005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion 
   006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion 
   007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion 
   008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion 
   009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion 
   010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion 
   011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion 
   012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion 
   013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 
   014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 
   015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 
   016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 
  020 Tilskud fra EU 

   022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 
80 pct. refusion 

   023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 
40 pct. refusion 

   024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.7 - side  5 
  
Dato: Juli 2020 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2020 
 

30 pct. refusion 
   025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 

20 pct. refusion 
   026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 

pension med 80 pct. refusion 
   027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 

pension med 40 pct. refusion 
   028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 

pension med 30 pct. refusion 
    029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 

pension med 20 pct. refusion 
   
 

5.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontant-
hjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge 

 1 Drift 
  007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn (selvforsør-

gelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse mv.) 
  008 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til uledsagede flygtninge-

børn 
  009 Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt ned-

sat funktionsevne anbragt i døgnophold (selvforsørgelses- og hjemrej-
seydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv.) 

  010 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtninge med betyde-
ligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold 

  011 Hjælp til nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100 med 100 
pct. refusion til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne 
anbragt i døgnophold  

  016 Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. refusion til 
flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2) 

  091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 
   
 2 Statsrefusion 
   

  005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf.udgifter  
 på grupperingerne 007 og 008)   

  006 100 pct. refusion vedrørende hjælp til flygtninge med betydeligt og 
varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold (jf. udgifter på grup-
peringerne 009, 010 og 011) 

  007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til 
flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 016)   

  020 Tilskud fra EU 
 
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere 
 1 Drift 
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  093  Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 
  094 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 
  097  Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv 

socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 

001  Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppe-
ring 094 

002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på gruppering 093 
  003 Berigtigelser  
  004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus gruppering 097 
  020  Tilskud fra EU 
   
 
5.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering 
 1 Drift 
  001 Tilskud til lejere 
  002 Lån til lejere af én og tofamilieshuse 
  003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 
  005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 
  006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger 
  091 Efterreguleringer 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
 
5.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering 

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 
  004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven 
  005 Boligsikring som tilskud 
  006 Almindelig boligsikring 
  007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 
  008 Tilskud til erhvervslejere 
  009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger 
  010  Boligsikring efter særligt behov uden refusion 
  091 Efterregulering 
  092  Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter  
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
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5.57.78  Dagpenge til forsikrede ledige 
 1 Drift 
    004 Berigtigelser 
   005  Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledi-

ge efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 198, 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 
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5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 
 
 2 Statsrefusion 
 
  004  Berigtigelser 
  006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 

med 50 pct. refusion, grp. 006. 
  007  Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 

2016 i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering 
med 30 pct. refusion minus gruppering 093 

  008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder med 50 
pct. refusion på gruppering 094 

  009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportudgifter til 
personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, grp. 012 og 015 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 
5.58.80 Revalidering 
 1 Drift 
   
  014  Revalideringsydelse 
  015  Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering  
  016  Tilskud til selvstændig virksomhed 
  091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 

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

om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
  093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv 

socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)  
  094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 

med 30 pct. refusion 
   
  2 Statsrefusion 
  002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093  
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af tilbagebetaling med 65 pct. refusion på gruppering 092 
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  009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus grp. 094 
 010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion 
 011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion 
 012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion 
 013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion 
 014 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 

med 80 pct. refusion 
 015 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 

med 40 pct. refusion 
 016 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 

med 30 pct. refusion 
 017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering 

med 20 pct. refusion 
 018 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 80 pct. refusion 
 019 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 40 pct. refusion 
 020 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 30 pct. refusion 
 021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion 
  
 
5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-

gruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-
job)  

 1 Drift 
  008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i målgruppen § 6, 

nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 
med 50 pct. refusion (jf. §§ 75-76  i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats) 

 
    013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstæn-
digt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion 
  093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. 

refusion (§ 190, stk. 2,  i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
  094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i 

målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidlige-
re skånejob) (§ 190, stk. 2,  i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
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  111  Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 

127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)  
  112  Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 126 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
  113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob ydet med 65 pct. 

refusion 
  114 Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende ydet med 65 

pct. refusion 
  116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kom-

munernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommu-
nerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 
og 3 

  117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om 
kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kom-
munerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, 
stk. 2 og 3 

  118 Fleksbidrag fra staten 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008,  minus grp. 

094) 
  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selv-

stændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 136 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 
og 114) 

  013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. 
refusion 

  014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. 
refusion 

  015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. 
refusion 

  016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. 
refusion 

  017 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 80 pct. refu-
sion 

  018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 40 pct. refu-
sion 

  019 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 30 pct. refu-
sion  

  020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refu-
sion 

 

5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 
 1 Drift 
    
   091  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perio-

den før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 
   092  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. 

refusion   
   093  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. 

perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion   
   094  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 

pct. refusion  
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   102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden 

refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik 
   103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 
   104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 
 
 2 Statsrefusion 

001 Refusion af tilbagebetaling med 30 pct. refusion på grp. 091 og 093  
002  Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på grp. 092 og 094 

  003  Berigtigelser 
   004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. 

refusion 
   005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. 

refusion 
   006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. 

refusion 
   007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. 

refusion 
   008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 

pct. refusion 
   009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 

pct. refusion 
   010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 

pct. refusion 
   011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 

pct. refusion 
 
5.58.83 Ledighedsydelse 
 1 Drift 
  001  Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering 

af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Dan-
mark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 

004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv 
socialpolitik) 

005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion ef-
ter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik  

006  Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refu-
sion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik  

 007   Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 
104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 

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

 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 
pct. refusion (§§ 74 e og 74 f) 

094  Indtægter fra tilbagebetalinger af ledighedsydelse, ikke-
refusionsberettiget (tilbagebetalinger vedr. grp. 004) 

  095  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 30 
pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik 

 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus grp. 91) 
  002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 

104, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 
95) 

  003 Berigtigelser 
  006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion 
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  007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion 
  008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion  
  009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.9 - side  1 
  
Dato: Juli 2020 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2020 
 
 
 
5. Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 
 1 Drift 

  001 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse med 
refusion til og med 30/6-19  

 002 Afløb, dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og 
med 30/6-19 

 003 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, ordinær uddannel-
se med refusion til og med 31/12-18  

 004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige driftsudgif-
ter med refusion til og med 31/12-18. 

 005 Afløb, revalidender/forrevalidender, ordinær uddannelse med refusion 
til og med 31/12-18  

 006 Afløb, revalidender/forrevalidender, øvrige driftsudgifter med refusion til 
og med 31/12-18  

 007 Afløb, sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddannelse 
med refusion til og med 30/6-19  

 008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til 
og med 30/6-19  

 009 Afløb, ledighedsydelsesmodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til 
og med 31/12-18  

 010 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i seks ugers job-
rettet uddannelse med refusion til og med 30/6-19 

 011  Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, ordinær uddannelse med refusi-
on til og med 31/12-18  

 012  Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion 
til og med 31/12-18  

 013  Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke-
refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til og med 
31/12-18  

 014  Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke-
refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering 
til og med 31/12-18  

 015 Afløb, godtgørelse efter § 83 i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21 no-
vember 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats med refusion til og 
med 31/12-18 

 016 Afløb, dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til 
øvrig vejledning og opkvalificering til og med 30/6-19  

 017 Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ud-
dannelseshjælpsmodtagere mv. med refusion til og med 31/12-18 

 018 Afløb, ikke-refusionsberettigende mentorudgifter til og med 31/12-18 
 019 Afløb, mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv. 

med refusion til og med 31/12-18 
 090 Afløb, indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et 

urigtigt grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper til og med 31/12-18 
 091 Afløb, tilskud vedrørende produktionsskoler til og med 31/12-18
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 092 Afløb, indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et 

urigtigt grundlag til øvrige målgrupper til og med 31/12-18 
   093  Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion 
   094 Ressourceforløb, førtidspensionister, driftsudgifter ved aktivering med 

50 pct. refusion 
   095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats med 50 pct. refusion 
   096 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion 
   097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion 
   098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats med 50 pct. refusion 
 100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion 
 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), 

driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19  
 102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved ak-

tivering uden refusion fra 1/1-19 
 103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtgørelse 

efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 
1/1-19  

 104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering 
uden refusion fra 1/1-19  

 105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved akti-
vering uden refusion fra 1/1-19 

 106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19 
 107 Afløbsmentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refusion 

og uden at være omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 
30/6-19 

 108 Afløbsmentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med refu-
sion og omfattet af budgetgaranti i perioden 1/1-19 til og med 30/6-19  

 109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-
19 

 110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til seks ugers jobrettet uddannelse 
uden refusion fra 1/7-19 

 111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion 
fra 1/7-19 

 
 2 Statsrefusion 

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede 
driftsloft, grp. 001-002 og 010 

002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 007-008 og 
108 

 003 Berigtigelser 
004  Refusion af udgifter med 50 pct. refusion, grp. 093-098 og 100 
 

 020 Tilskud fra EU 
 
5.68.91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede 

ledige) 
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  1 Drift
 

 016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ord-
ning, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 
2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats  

017 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til 
særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov-
bekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats  

 
 

2 Statsrefusion 
001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp.016) 

 003  Berigtigelser 
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5.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre  

1  Drift  
  108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsør-

gende m.fl. 
  109 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 
  110  Løntilskud under jobafklaringsforløb 
  111 Løntilskud under ressourceforløb 
  112 Løntilskud vedr. revalidender 

  113  Løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap 
  114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere 

    115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere 
  116 Løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med handicap 

 
 
 2 Statsrefusion  
  004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, 

selvforsørgende m.fl. med 80 pct. refusion 
  005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, 

selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion 
  006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, 

selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion 
  007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, 

selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion 
  008 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. re-

fusion 
  009 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. re-

fusion 
  010 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. re-

fusion 
  011 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. re-

fusion 
  012 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion 
  013 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion 
  014 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion 
  015 Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion 
  016 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 80 pct. refusion 
  017 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 40 pct. refusion 
  018 Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 30 pct. refusion 
  019  Refusion af løntilskud vedr. ressourceforløb med 20 pct. refusion 
  020 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 80 pct. refusion 
  021 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 40 pct. refusion 
  022 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 30 pct. refusion 
  023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion 
  024 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med 

handicap med 80 pct. refusion 
  025 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med 

handicap med 40 pct. refusion

 
  026 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med 
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handicap med 30 pct. refusion 
  027 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med 

handicap med 20 pct. refusion 
 028 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion ansat 

hos private arbejdsgivere 
 029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat 

hos private arbejdsgivere 
 030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat 

hos private arbejdsgivere 
 031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat 

hos private arbejdsgivere 
 032 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion ansat 

hos offentlige arbejdsgivere 
 033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat 

hos offentlige arbejdsgivere 
 034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat 

hos offentlige arbejdsgivere 
 035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat 

hos offentlige arbejdsgivere 
 036 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med han-

dicap med 80 pct. refusion 
 037 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med han-

dicap med 40 pct. refusion 
 038 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med han-

dicap med 30 pct. refusion 
 039 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer med han-

dicap med 20 pct. refusion 
 
 
 
 
5.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl., og øvrige perso-

ner ansat med løntilskud i kommuner  
1 Drift  

001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats § 72 og § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv 
m.v.) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelses-
ordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud  

004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende, samt 
ydelsesmodtagere og selvforsørgende på integrationsområdet ansat 
med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats § 72 og integrationslovens § 23 c) 

005 Løn til øvrige personer ansat med løntilskud i kommunale virksomheder 
m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72 og § 15 i lov om kom-
pensation til handicappede i erhverv m.v.)) 

 2 Statsrefusion  
  003 Berigtigelser  
  020 Tilskud fra EU  
 
5.68.96 Servicejob 
 2 Statsrefusion 
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  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 
   
  015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats) 
  
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. 

tilskud, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontant-

hjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. tilskud, jf. § 96 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats 

 102  Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats  

103   Afløb af jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til 
særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov-
bekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats   

  104 Pulje til opkvalificering på mangelområder med 80 pct. tilskud 
 

105   Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående 
uddannelse, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 
106   Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-

forsikrede beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv 
m.v. 

  107   Hjælpemidler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats og efter §§ 15 d, 15 f og 15 j i lov om kompensation til han-
dicappede i erhverv m.v. ved fleksjob og aktivering på ledighedsydelse 
samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer 
med handicapmed 50 pct. refusion 

108   Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusi-
on 

109   Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats til personer på ledighedsydelse med 50 pct. refusion 

110   Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. 
refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kom-
pensation til handicappede i erhverv m.v.

111  Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. 
 §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 
112   Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannel-
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se med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede 
i erhverv m.v. 

113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpen-
gemodtagere med 80 pct. refusion, jf. § 97 a i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats 

 
 2 Statsrefusion 
   
  003 Berigtigelse  
  008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befor-

dringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015)  
  010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 

og 105) 
011  Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 

pct. refusion (grp.106-110) 
012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion 

(grp.111-112) 
013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til 

dagpengemodtagere med 80 pct. refusion (grp. 113) 
019  Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 

  020 Tilskud fra EU  
 
 
STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE OG ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (72) 
5.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 
 1 Drift 
  001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 
  002 Udgifter til husly (servicelovens § 80) 
  003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a) 
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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  
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  
  001  Myndighedsudøvelse 
  002 Øvrig administration 
  003 Socialtilsyn 
   090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne  
  091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 
  095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder  

 vedrørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje  
  098 Administrationsvederlag vedrørende havne 
6.45.52 Fælles IT og telefoni 
6.45.53  Jobcentre 
6.45.54 Naturbeskyttelse 
6.45.55 Miljøbeskyttelse 
6.45.56 Byggesagsbehandling 
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 
 1 Drift  
  091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 
6.45.58 Det specialiserede børneområde 
 1 Drift   
  001 Børnehuse 
  091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden 
 1 Drift  
  001  Udbetaling Danmark 
  002 Seniorpensionsenheden 
 
ERHVERVSUDVIKLING, TURISME OG LANDDISTRIKTER (48) 
6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 
6.48.62 Turisme  
 1 Drift  
  001  Destinationsselskaber 
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 
6.48.66 Innovation og ny teknologi 
6.48.67  Vejledning og Erhvervsudvikling 
 1 Drift 
  001 Erhvervshuse 
6.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 
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LØNPULJER m.v. (52) 
6.52.70 Løn- og barselspuljer  
6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler 
6.52.72 Tjenestemandspension 
 1 Drift 
  001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale 

forsyningsvirksomheder  
  002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale 

forsyningsvirksomheder 
6.52.74 Interne forsikringspuljer 
6.52.76 Generelle reserver 
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7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 
 

RENTER AF LIKVIDE AKTIVER (22) 
7.22.05  Indskud i pengeinstitutter m.v. 
7.22.07 Investerings- og placeringsforeninger 
7.22.08 Realkreditobligationer 
7.22.09 Kommunekreditobligationer 
7.22.10 Statsobligationer m.v. 
7.22.11 Likvide aktiver udstedt i udlandet 

 
 

RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28) 
7.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 
7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 
7.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 

 
 

RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32) 
7.32.20 Pantebreve 
7.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
7.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 
7.32.23 Udlån til beboerindskud 
7.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
7.32.26 Ikke-likvide obligationer 
7.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 

 
 

RENTER AF UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OG MEL- 
LEMVÆRENDE MED SELSKABSGJORTE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (35) 
7.35.29 Klimainvesteringer 
7.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 
7.35.31 Gasforsyning 
7.35.32 El-forsyning 
7.35.33 Varmeforsyning 
7.35.34 Vandforsyning 
7.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 

4 Renter 
001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald 

– organisk affald fra husholdninger og restaffald  
002 Ordninger for storskrald og haveaffald 
003 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage 

og plastemballageaffald 
004 Ordninger for farligt affald 
005 Genbrugsstationer 
006 Øvrige ordninger 
007 Generel administration (kun husholdninger) 

 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 
7.50.50 Kassekreditter og byggelån 

 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 
7.51.52 Anden gæld 
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RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 
7.52.54 Andre kommuner og regioner 
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 

4 Renter 
001 Tilbagebetaling af grundskyld 

7.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
7.52.59 Mellemregningskonto 
7.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 

 
 

RENTER AF LANGFRISTET GÆLD (55) 
7.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
7.55.64 Stat og hypotekbank 
7.55.65 Andre kommuner og regioner 
7.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
7.55.67 Andre forsikringsselskaber 
7.55.68 Realkredit 

4 Renter 
001 Kommunale ældreboliger 
002 Færgeinvesteringer m.v. 
003 Klimainvesteringer 

7.55.70 Kommunekredit 
4 Renter 

001 Kommunale ældreboliger 
002 Færgeinvesteringer m.v. 
003 Klimainvesteringer 

7.55.71 Pengeinstitutter 
4 Renter 

001 Kommunale ældreboliger 
002 Færgeinvesteringer m.v. 
003 Klimainvesteringer 

            7.55.73   Lønmodtagernes Feriemidler 
7.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 

4 Renter 
001 Kommunale ældreboliger 
002 Færgeinvesteringer m.v. 
003 Klimainvesteringer 

7.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
4 Renter 

001 Kommunale ældreboliger 
002 Færgeinvesteringer m.v. 
003 Klimainvesteringer 

7.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
4 Renter 

001 Kommunale ældreboliger 
002 Færgeinvesteringer m.v. 
003 Klimainvesteringer 

 
 

KURSTAB OG KURSGEVINSTER M.V. (58) 
7.58.77 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse 

4 Renter 
001 Kommunernes Pensionsforsikring 
002 Andre forsikringsselskaber 
003 Realkredit 
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005 Kommunekredit 
006 Offentligt emitterede obligationer i indland 
007 Offentligt emitterede obligationer i udland 
008 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
009 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
010 Selvejende institutioner 

7.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 
4 Renter 

001 Realkreditobligationer 
002 Kommunekreditobligationer 
003 Statsobligationer m.v. 
004 Likvide aktiver  udstedt i udlandet 
005 Investerings- og placeringsforeninger 
006 Pantebreve 
007 Aktier og andelsbeviser 
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v. 
010 Tilbagebetalte reservefondsandele 

7.58.79 Garantiprovision 
 

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 
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme 

7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 
7 Finansiering 

001 Udligning vedrørende udlændinge 
005 Efterreguleringer 

7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne 
7 Finansiering 

002 Kommunalt udviklingsbidrag 
7.62.86 Særlige tilskud 

7 Finansiering 
001 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner 
002 Tilskud til Furesø Kommune 

 
004 

Tilskud til ”ø-kommuner” 

005 Tilskud til Bornholms Kommune vedr. udviklingsopgaver 
009  Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige 
  
010 Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2020 
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 
016 Jobpræmie til kommunale arbejdsgivere. 
017 Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere 
019 Finansieringstilskud 
021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser 
022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår 
023 Bagudrettet kompensation vedr. revision af 

uddannelsesstatistikken. 
  
025 Tilskud til værdig ældrepleje 
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed 
027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner 
028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner 
029 Tilskud til grænsenære kommuner 
030 Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder 
031 Overgangsordning vedr. udligningsreform 
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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 

 
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 
004 Indtægt fra den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysningen af 

beskatningsgrundlaget for grundskylden 
7.68.95 Anden skat på fast ejendom 

7 Finansiering 
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 
003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb 

7.68.96 Øvrige skatter og afgifter 
7 Finansiering 

004 Efterbetaling og bøder 
005 Frigørelsesafgift 
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8 Balanceforskydninger  
 
 
FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 
8.22.01 Kontante beholdninger 
8.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
8.22.07 Placerings- og investeringsforeninger 
8.22.08 Realkreditobligationer 

5 Balanceforskydninger 
001 Tilgang  
002 Afgang 

8.22.09 Kommunekreditobligationer 
5 Balanceforskydninger  

001 Tilgang 
002 Afgang 

8.22.10 Statsobligationer m.v. 
5 Balanceforskydninger 

001 Tilgang 
002 Afgang 

8.22.11 Likvide aktiver udstedt i udlandet 
 5 Balanceforskydninger 

001 Tilgang 
002 Afgang 

 
FORSKYDNINGER I TILGODEHAVENDER HOS STATEN (25) 
8.25.12 Refusionstilgodehavender 
8.25.13 Andre tilgodehavender 
 5 Balanceforskydninger  
  001 Kontante tilgodehavender hos staten som følge af delingsaftalen.  
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28) 
8.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
8.28.15 Andre tilgodehavender 
8.28.17 Mellemregninger med følgende regnskabsår  
8.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 
8.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 
 5 Balanceforskydninger  
  001 Kontante tilgodehavender hos andre kommuner som følge af delingsaf-

talen.  
  002 Kontante tilgodehavender hos regioner som følge af delingsaftalen.  
 
FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32) 
8.32.20 Pantebreve 
8.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber 
8.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 
8.32.23 Udlån til beboerindskud 
8.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 
  002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger 
  003 Driftsstøttelån 
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8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
 5 Balanceforskydninger  
  001 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a, stk. 7, i lov om aktiv socialpoli-

tik)  
  002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for 

pensionister m.fl. 
   003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen 
   004  Udlån til regioner som følge af delingsaftalen 
   005 Udlån til staten som følge af delingsaftalen 
    
   007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger 
    i grundskyld for skatteårene 2018-2023 
8.32.26 Ikke-likvide obligationer 
8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden 
  002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder 
  003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder 
 
 
MELLEMVÆRENDE MED SELSKABSGJORTE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (35) 
8.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 
8.35.31 Gasforsyning 
8.35.32 Elforsyning 
8.35.33 Varmeforsyning 
8.35.34 Vandforsyning 
8.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 
 
FORSKYDNINGER I AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER 
UDBETALING FOR ANDRE (38) 
8.38.36 Kommuner og regioner m.v. 
8.38.37 Staten 
 5 Balanceforskydninger  
  001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig 

støtte. 
  002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig 

støtte 
  003 Afskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig 

støtte 
 
FORSKYDNINGER I AKTIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (42) 
8.42.40 Beskyttelsesrumspulje 
8.42.41 Alderssparefond 
8.42.42 Legater 
8.42.43 Deposita 
8.42.44 Parkeringsfond 
 
 
FORSKYDNINGER I PASSIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (45) 
8.45.45 Alderssparefond 
8.45.46 Legater 
8.45.47 Deposita 
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FORSKYDNINGER I PASSIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER 
UDBETALING FOR ANDRE (48) 
8.48.48 Kommuner og regioner m.v. 
8.48.49 Staten 
 5 Balanceforskydninger  
  001 Forskydninger i tilsvar til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støt-

te 
 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 
8.50.50 Kassekreditter og byggelån 
 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 
8.51.52 Anden gæld 
 5 Balanceforskydninger       
  012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til løn-

modtagere hos forsikrede arbejdsgivere  (§ 55) 
  013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt 
 
  090 Refusion af offentlige pensioner 
   
  095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser 

  096  Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrati-
onsgrunduddannelse § 10 

  097 Refusion af ATP-bidrag 
  100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp 
  101 ATP-bidrag sygedagpenge 
  105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen  
 
  110 Betalinger vedrørende pas 
  111 Betalinger vedrørende kørekort 
   
  114 Dagpenge til EØS-borgere 
  115 Gebyr vedrørende grundvandskortlægning 
  116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 
  117 ATP-bidrag til fleksjobansatte 
  118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb 
  119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 
  120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integra-

tionsgrunduddannelse § 10 
  121  Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 

22. 
  122  Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 

22. 
  123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp 
  124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud, tilskud til selv-

stændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sy-
gedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafkla-
ringsforløb, hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension, samt kon-
tant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

  125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og ressourcefor-
løbsydelse under jobafklaringsforløb 

  126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion 
til arbejdsgiverne 
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FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 
8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Forskudsbeløb af kirkeskat 
  002 Afregning af forskelsbeløb 
  006 Fællesfonden 
  011 Afregning af kirkeskat med andre kommuner 
  012 Efterbetaling og bøder 
  013 Landskirkeskat 
  014 Lokale kirkelige kasser 
   
8.52.54 Andre kommuner og regioner 
 5 Balanceforskydninger 
   001 Kontant kompensation til andre kommuner som følge af delingsaftalen  
    002 Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen  
8.52.55 Skyldige feriepenge (frivillig) 
8.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
8.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
8.52.58 Edb fejlopsamlingskonto 
8.52.59 Mellemregningskonto 
  5 Balanceforskydninger 
   001 Over-/underdækning vedrørende elforsyning 
8.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 
8.52.62 Afstemnings- og kontrolkonto 
 
 
FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD (55) 
 
8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
8.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
8.55.67 Andre forsikringsselskaber 
8.55.68 Realkredit 
8.55.70 Kommunekredit 
8.55.71 Pengeinstitutter 
8.55.72  Gæld vedrørende klimainvesteringer 
8.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig) 
8.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
8.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
8.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
8.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 
8.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 
8.55.79  Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig) 
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MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (58) 
8.58.80 Grunde (frivillig) 
  5 Balanceforskydninger 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver 
8.58.81 Bygninger (frivillig) 
  5 Balanceforskydninger 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
8.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler (frivillig) 
  5 Balanceforskydninger 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
8.58.83 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr (frivillig) 
  5 Balanceforskydninger 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
8.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materi- 
  elle anlægsaktiver (frivillig) 
  5 Balanceforskydninger 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
 
 
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (62) 
8.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver (frivillig) 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver 
 
 
OMSÆTNINGSAKTIVER-VAREBEHOLDNINGER (65) 
8.65.86 Varebeholdninger/-lagre (frivillig) 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver          
 
 
OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG (68) 
8.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg (frivillig) 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Skattefinansierede aktiver 
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HENSATTE FORPLIGTELSER (72) 
8.72.90 Hensatte forpligtelser (frivillig) 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner  
  002 Bonusbetaling vedr. jobcentre 
  003 Arbejdsskader 
 
 
EGENKAPITAL (75) 
8.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver 
8.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver 
8.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver 
8.75.94 Reserve for opskrivninger 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Skattefinansierede aktiver 
8.75.95 Modpost for donationer  
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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 Likvide aktiver udstedt i udlandet 
 
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 tilgodehavende i form af lån til betaling af 

grundskyld m.v. for pensionister m.fl. 
   003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen 
  004  Udlån til regioner som følge af delingsaftalen 
  005  Udlån til staten som følge af delingsaftalen 
  007   Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af 

stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023 
 
9.32.26 Ikke-likvide obligationer 
9.32.27 Deponerede beløb for lån m.v
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 8 Aktiver 
  001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden 
 
UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OG MELLEMVÆRENDE 
MED SELSKABSGJORTE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (35) 
9.35.29 Klimainvesteringer 
9.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 
9.35.31 Gasforsyning 
9.35.32 El-forsyning 
 8 Aktiver 
  001 Pensionsforpligtigelse for tjenestemænd 
  002 Udlæg vedrørende elselskabernes sideordnede aktiviteter  
9.35.33 Varmeforsyning 
9.35.34 Vandforsyning 
9.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 
 8 Aktiver   
  001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk 

affald fra husholdninger og restaffald 
  002 Ordninger for storskrald og haveaffald 
  003 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og 

plastemballageaffald  
  004 Ordninger for farligt affald 
  005 Genbrugsstationer 
  006 Øvrige ordninger 
  007 Generel administration (kun husholdninger) 
 
AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING FOR 
ANDRE (38) 
9.38.36 Kommuner og regioner m.v. 
9.38.37 Staten 
 
AKTIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (42) 
9.42.40 Beskyttelsesrumspulje 
9.42.41 Alderssparefond 
9.42.42 Legater 
9.42.43 Deposita 
9.42.44 Parkeringsfond 
 
PASSIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (45) 
9.45.45 Alderssparefond 
9.45.46 Legater 
9.45.47 Deposita 
 
PASSIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING FOR 
ANDRE (48) 
9.48.48 Kommuner og regioner m.v. 
9.48.49 Staten 
 
KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 
9.50.50 Kassekreditter og byggelån 
 
KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 
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9.51.52 Anden gæld 
  9 Passiver  
   105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen  
 
KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 
9.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 
9.52.54 Andre kommuner og regioner 
 9 Passiver  
   001 Kontant kompensation til andre kommuner som følge af delingsaftalen  
   002 Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen  
9.52.55 Skyldige feriepenge (frivillig) 
9.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
9.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
9.52.59 Mellemregningskonto 
 9 Passiver 
  001 Over-/underdækning vedrørende elforsyning 
9.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 
9.52.62 Afstemnings- og kontrolkonto 
 
LANGFRISTET GÆLD (55) 
9.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
9.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
9.55.67 Andre forsikringsselskaber 
9.55.68 Realkredit 
9.55.70 Kommunekredit 
9.55.71 Pengeinstitutter 
9.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer 
9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler 
9.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
9.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
9.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
9.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 
9.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 
9.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver  
 
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (58) 
9.58.80 Grunde 
 8 Aktiver 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver 
9.58.81 Bygninger 
 8 Aktiver 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
9.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 
 8 Aktiver 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
9.58.83 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr 
 8 Aktiver 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver
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  003 Øvrige skattefinansierede aktiver  
9.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle 

anlægsaktiver 
 8 Aktiver
 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
 
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (62) 
9.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver  
 8 Aktiver 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
 
OMSÆTNINGSAKTIVER-VAREBEHOLDNINGER (65) 
9.65.86 Varebeholdninger/-lagre  
 8 Aktiver 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver          
 
OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG (68) 
9.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 
 8 Aktiver 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Skattefinansierede aktiver 
 
PASSIVER 
 
HENSATTE FORPLIGTELSER (72) 
9.72.90 Hensatte forpligtelser 
 9 Passiver 
  001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner 
  002 Bonusbetaling vedr. jobcentre 
  003 Arbejdsskader 
 
EGENKAPITAL (75) 
9.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver 
9.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver  
9.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver 
9.75.94 Reserve for opskrivninger  
 9 Passiver 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Skattefinansierede aktiver 
9.75.95 Modpost for donationer 
9.75.99 Balancekonto 
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