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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 
 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 

  001  Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og 

videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller 

deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, 

finansieret af statslige eller kommunale midler 

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

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

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

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

husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 
  002 Bidrag til staten for elever med svære handicap på efterskoler, 

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

og frie kostskolerfagskoler 
3.22.14  Ungdommens Uddannelsesvejledning 
 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) 

3.30.44 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  
  005 Elevløn 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
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FOLKEBIBLIOTEKER (32) 

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

3.35.60 Museer 
 1 Drift 
  200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
  002 Ordinært statstilskud 
  004 Ekstraordinært statstilskud 
3.35.61 Biografer 
3.35.62 Teatre 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre 
3.35.63 Musikarrangementer 
 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 
  001 Kontanthjælpsmodtagere efter aktivlovens § 32, stk. 1 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.3 - side  4 

  

Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 
 

 

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 
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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 
  006 Refusion vedr. funktion 5.32.32 
  007 Refusion vedr. funktion 5.32.33 
  008 Refusion vedr. funktion 5.32.34 
  009 Refusion vedr. funktion 5.32.35 
  010 Refusion vedr. funktion 5.35.40 
  011 Refusion vedr. funktion 5.38.42 
  012 Refusion vedr. funktion 5.38.45 
  013 Refusion vedr. funktion 5.38.50 
  014 Refusion vedr. funktion 5.38.52 
  015 Refusion vedr. funktion 5.38.53 
  016 Refusion vedr. funktion 5.38.58 
  017 Refusion vedr. funktion 5.38.59 
  018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016 
  019 Refusion vedr. funktion 5.32.37 
  020  Refusion vedr. funktion 5.28.22 
  091 Berigtigelser 
 

DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE (25) 

5.25.10 Fælles formål 
 1 Drift 
  001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 

  002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud 
  017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1, nr. 1, 63, stk. 1, nr. 1, og 76, stk. 2, i 

dagtilbudsloven) 
  018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven) 
  019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (§ 86 i dagtilbuds-

loven) 
   200  Ledelse og administration 
 
 2 Statsrefusion 
  006 Refusion af udgifterne på funktionerne 5.10-5.19 vedrørende flygtninge 

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

led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service 
  004 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i dagtilbud (jf. § 43, stk. 1, 

nr. 5) 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) 
   200  Ledelse og administration 
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5.25.13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Dag-

institution, fritidshjem eller klubtilbud) 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 6, og 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2, 

63, stk. 1, nr. 2-4, og 76, stk. 1, i dagtilbudsloven) 
  003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som 

led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service 
  004 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i dagtilbud (jf. § 43, stk. 1, 

nr. 5) 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitution i aldersintegrerede institu-

tioner (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) 
  093 Forældrebetaling inkl. tilskud i fritidshjem og klub i aldersintegrerede 

institutioner (§§ 57-58 og 61-62 samt 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 
 1 Drift 
  002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2) 
  003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som 

led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service 
  004 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i dagtilbud (jf. § 43, stk. 1, 

nr. 5) 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.15 Fritidshjem 
 1 Drift 
  002 Friplads (§ 63, stk. 1, nr. 2-4, i dagtilbudsloven) 
  003 Kommunens udgifter til fritidshjem efter dagtilbudsloven, der indgår 

som led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 57- 58 og 61-62 i dagtilbudsloven) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 
 1 Drift 
  002 Friplads (§ 76, stk. 1, i dagtilbudsloven)  
  003 Kommunens udgifter til klubber efter dagtilbudsloven, der indgår som 

led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 
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5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber 
og puljeordninger 

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

1, nr. 2-4, og stk. 2).  
  006 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i privatinstitution (jf. § 43, 

stk. 1, nr. 5) 

  007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i 

puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).  

  008 Forældrebetaling inkl. tilskud i dagtilbud etableret som privat dagpleje 

efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3  
  009 Forældrebetaling inkl. tilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger 

efter jf. dagtilbudslovens § 101 og § 102 
  010 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i 

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

  011 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (jf. § 43, 
stk. 1, nr. 5) 

  012 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i puljeordning (jf. § 43, stk. 
1, nr. 5) 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 

5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.  
 1 Drift   
  001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a 
  002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 b 
  003 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 og introduktion ifølge integrationslovens § 24 

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

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

selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21 
  012 Udgifter til 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 
  092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 
  097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 

§ 45, stk. 3, i integrationsloven 
  098 Berigtigelser   

100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder  kompetencegivende 
uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 7 

101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrati-
onslovens § 45, stk. 7 

102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse 
ifølge integrationslovens § 45, stk. 7 

103 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstage-
re, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt græn-
sependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, ifølge 
danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1 

 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011  
  002 Refusion af udgifterne på gruppering 103 
  003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-019  
  004  Refusion af udgifterne på gruppering 098 
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5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrati-
onsydelse m.v. 
 1 Drift 
  001 Afløb af Kkontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram-

met efter integrationsloven i 1. halvår 2016.  
  002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
  003 Integrationsydelse til andre 
  004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet efter integrationsloven 
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 
  006 Afløb af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspro-

grammet efter integrationsloven med 50 pct. refusion 
  007 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i 

passive perioder med 30 pct. refusion 
  008 Afløb af integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalide-

ring med 50 pct. refusion 
  009 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i 

aktive perioder og under revalidering med 30 pct. refusion 
  010 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til førtids-

pensionister uden ret til fuld social pension 
  011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c  
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp til 

udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 pct. 

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

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

refusion (grp. 004) 
  005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 

005) 
  006 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion 
  007 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion 
  008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion 
  009 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion 

010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 50 pct. re-
fusion (grp. 006 og 008) 

  011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 30 pct. 
refusion (grp. 007 og 009-010) 

  012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-
programmet efter integrationsloven med 80 pct. refusion 

  013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-
programmet efter integrationsloven med 40 pct. refusion 

  014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-
programmet efter integrationsloven med 30 pct. refusion 

  015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-
programmet efter integrationsloven med 20 pct. refusion 

  016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion 
  017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion 
  018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion 
  019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion 
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  020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 
80 pct. refusion 

  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 gruppering 090-091 
  025 Refusion af gruppering 092-093 
 
5.46.65 Repatriering 
 1 Drift 
  001 Hjælp til repatriering 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 

KONTANTE YDELSER (57) 

5.57.71 Sygedagpenge 
 1 Drift 
  001 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 

   004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med 

alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2, i lov om ret til orlov og dag-

penge ved barsel 

   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 

   008   Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres 

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

gelsesindsats 

   009  Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refu-

sion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

   012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 

82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

   013 Sygedagpenge  

   014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 

   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 
  005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpen-

gemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedag-
pengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion 

  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 

   014 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. re-

fusion 

   015 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. re-

fusion 

   016 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. re-

fusion 

   017 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. re-

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

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

mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, stk. 8) 
  017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, 

§ 85 a) 
  018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81 a) 
  019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt stillede 
  020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 

minus 019.  
  003 Berigtigelser 
 
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
 1 Drift 
  004  Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 

pct. refusion i passive perioder og afløb af udgifter efter LAS § 12, stk. 
2, 1. og 2. pkt., og stk. 3. 

   007 Kontanthjælp 

   008 Uddannelseshjælp 

   009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016 

   010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.  

   011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

   012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 
  013 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til forsørgere 

fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, nr. 1 og 
2, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 

  016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 
refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 

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

  018 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikke-
forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 2, nr. 2, § 25, stk. 
3, nr. 3, § 25, stk. 3, nr. 5, og § 25 a 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 afløb af kontant-
hjælp til førtidspensionister uden ret til social pension vedr. perioden før 
1. januar 2016 (§ 27 a i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion 

  020 Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1. januar 
2016 med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 3, nr. 6, 7, 8 og 9, § 25, stk. 4, og 
§ 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 
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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 samt § 164 i lov om social service) 

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

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

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

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

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

   097  Tilbagebetaling af hjælp 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 
  002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017, kon-

tanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social 
pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 013, 
016, 018-020 minus grp. 097 

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

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 

   017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. med 80 pct. refusion 

 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. med 40 pct. refusion 

 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. med 30 pct. refusion 
  020 Tilskud fra EU 

   021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

Formateret: Indrykning: Venstre:  0
cm, Hængende:  2,54 cm
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m.fl. med 20 pct. refusion 

   022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 

80 pct. refusion 

   023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 

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

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 
  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på 

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

100 pct. refusion (kontanthjælp mv.) 
  005 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 

100 pct. refusion (revalidering mv.) 
  006 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 

med 100 pct. refusion 
  016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 
  020 Tilskud fra EU 
 
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere 
 1 Drift 
  001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (in-

klusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 
  002 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 

pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i 
lov om aktiv socialpolitik 

  004 Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpo-
litik) 

  005 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 
refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 

  010 Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i 
tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion  

  011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refu-
sion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51) 

  014 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering vedr. peri-
oden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 
§§ 23, 24, 25 og 25 a, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt., og 47, stk. 4) 

  015   Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 

pct. refusion 
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  016   Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær 

uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion 

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

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

  097  Tilbagebetaling 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 afløbsudgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 004, 
011, 015 og 016 minus gruppering 093 

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

  004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 
010, 014 minus gruppering 097 

  020  Tilskud fra EU 
  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på 

grp. 096 
 
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 

   003 Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansie-

ring 

   004 Berigtigelser 
   005  Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledi-

ge efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

006  Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 

007  Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 

70 pct. kommunalt bidrag 

008  Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder, 

70 pct. kommunalt bidrag 

010 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. 

kommunal medfinansiering 

011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar 

2016 i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering 

012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 

013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 

014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 

015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 

016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering 

017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering 

018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering 

019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering 

 

5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 

 1 Drift 

  006  Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning 

med 50 pct. refusion   

  008 Afløb af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive peri-

oder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion 

  009 Afløb af kontantydelse i aktive perioder med 50 pct. refusion 

  010 Afløb af løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. 

refusion 

  011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse 

  012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse 
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013 Kontantydelse 

014 Løntilskud vedr. kontantydelse  

015 Transportudgifter til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. re-

fusion 

  093 Tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 

30 pct. refusion 

  094 Tilbagebetaling af kontantydelse med 50 pct. refusion 

 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, gruppering. 008 minus gruppering. 093 

  008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntil-

skud med 50 pct. refusion, gruppering. 009 og 010 minus gruppering 

094 

  009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportudgifter til 

personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, grp. 012 og 015 

  010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion 

  011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion 

  012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion 

  013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion 

  014 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 80 pct. refusion 

  015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion 

  016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion 

  017 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion 
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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 foregående og 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 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.8 - side  2 

  

Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 
 

8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
 5 Balanceforskydninger  
  001 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a, stk. 7, i lov om aktiv socialpoli-

tik)  
  002 Registrering af forskydninger i lån til betaling ejendomsskatter 
   003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen 
   004  Udlån til regioner som følge af delingsaftalen 
   005 Udlån til staten som følge af delingsaftalen 
   006 Udlån til klimainvesteringer 
8.32.26 Ikke-likvide obligationer 
8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden 
 
 
MELLEMVÆRENDE MED SELSKABSGJORTE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

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

8.38.36 Kommuner og regioner m.v. 
8.38.37 Staten 
 5 Balanceforskydninger  

 001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støt 

 te. 

 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 
 
 
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  

Formateret: Indrykning: Venstre: 
0,63 cm,  Ingen punkttegn eller
nummerering

Formateret:  Ingen punkttegn eller
nummerering

Formateret: Listeafsnit, Venstre,
Indrykning: Venstre:  0,63 cm, Første
linje:  0,63 cm, Tabulatorstop: Ikke
med  1 cm +  1,5 cm +  2,5 cm
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001 Forskydninger i tilsvar til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte 
 
 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 

8.50.50 Kassekreditter og byggelån 
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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  (§ 27) 
  013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt 
  018 Delpension 
  090 Refusion af offentlige pensioner 
  092 Refusion af børnetilskud 
  093 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 
  094 Refusion af andre familieydelser 
  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 
  103 ATP-bidrag delpension 
  105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen  
  106 Fleksydelse 
  107 Bidrag vedr. fleksydelse 
  108 Refusion vedr. fleksydelse 
  109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten. 
  110 Betalinger vedrørende pas 
  111 Betalinger vedrørende kørekort 
  112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skatteplig-

tig) 
  113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensionsordning (ikke skat-

tepligtig) 
  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 Refusion Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov 
om integrationsgrunduddannelse § 10 
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FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 

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

8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
8.55.64 Stat og hypotekbank 
  7 Finansiering  
   001 Lån fra staten som følge af delingsaftalen.  
8.55.65 Andre kommuner og regioner 
  7 Finansiering  
   001  Lån hos andre kommuner som følge af delingsaftalen  
   002 Lån hos regioner som følge af delingsaftalen 
8.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
8.55.67 Andre forsikringsselskaber 
8.55.68 Realkredit 
8.55.70 Kommunekredit 
8.55.71 Pengeinstitutter 
8.55.72  Gæld vedrørende klimainvesteringer. 
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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Hovedkonto 3 Undervisning og kultur 
 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet m.v. samt fri-
tidsundervisning og kulturelle formål: folkebiblioteker, museer m.v. 
 

FOLKESKOLEN M.M. (22) 

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

3.22.01 Folkeskoler 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkesko-
ler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, admini-
stration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Endvi-
dere konteres udgifter og indtægter vedrørende sygeundervisning i henhold til folkesko-
lelovens § 23 og udgifter og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig 
ind på 
 
Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende skolers tjenesteboliger og 
skolekonsulenter og andet personale, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. 
Lønudgifter til pædagoger, der både indgår i undervisningen i folkeskolen og i beman-
dingen i SFO, skal opdeles således, at budgettet og regnskabet for så vel 3.22.01. Fol-
keskoler og 3.22.05. Skolefritidsordninger afspejler den faktiske fordeling af ressource-
forbruget mellem SFO og folkeskolen. Ved evt. anvendelse af fordelingsnøgle skal 
denne kunne dokumenteres. 
 
Desuden konteres udgifter til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 
i specialklasser og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, 
hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 
undervisningstimer (klokketimer) ugentligt Udgifter til specialundervisning i regionale 
tilbud konteres under funktion 3.22.07, mens udgifter og indtægter til specialundervis-
ning, der finder sted i kommunale specialskoler, herunder interne skoler på opholdsste-
der, konteres under funktion 3.22.08. 
 
Udgifter til elever i specialklasser, der er oprettet i en almindelig folkeskole i kommunen, 
og til enkeltintegration, der omfatter den overvejende del af undervisningstiden, regi-
streres under 3.22.01 Folkeskoler. 
 
Udgifter til børneteatre registreres på funktion 3.35.62. 
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Registrering på omkostningssted 
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.22.01. Såle-
des skal hver institution under funktion 3.22.01 tildeles et omkostningsstednummer i 
intervallet 0101-9999. 
 
Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve undervisningen samt udgifter 
og indtægter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelsen er i regnskabet om-
fattet af den autoriserede registrering på omkostningssted. 
 
Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med undervisningen kan nævnes 
udgifter til lønninger til undervisningspersonale (herunder vikarer), varer, materialer og 
udstyr, der benyttes som en integreret del af undervisningen (bøger, edb, øvrigt under 
visningsmateriale og -apparatur, idrætsudstyr m.v.) samt elevaktiviteter (udflugter, lejr-
skoleophold m.v.).  
 
Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelse kan 
nævnes udgifter til inventar, (borde, stole, hårde hvidevarer m.v.), udstyr til legepladser, 
kantine, rengøring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, vand, varme samt udgif-
ter til den administration, som foregår på skolen (herunder løn til inspektør, sekretariat 
mv.). Derudover registreres på omkostningssted udgifter til ledende skoleinspektører, 
der varetager inspektøropgaver på skolen samt udgifter i forbindelse med varetagelsen 
af skolebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkel-
te skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om.  
 
Endvidere registreres udgifter til lokaler i sig selv (dvs. husleje) og udvendig bygnings-
vedligeholdelse, udenomsarealer samt udgifter og indtægter til efteruddannelse og sy-
gedagpengerefusion, vedrørende det på institutionerne ansatte personale på omkost-
ningssted. 
 
Udgifter vedr. øvelsesskoler, skolekonsulenter (der ikke indgår i den faste timenorme-
ring) pædagogiske centraler og driften af lejrskoler indgår ikke som en del af den auto-
riserede registrering på omkostningssted. Det bemærkes endvidere, at mellemkommu-
nale betalinger ikke skal fordeles på omkostningssted. 
 
Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkost-
ningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100. 
 
Der er på funktion 3.22.01 autoriseret driftsgruppering:  

   
  200 Ledelse og administration 

 Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 

3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen   
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til 
enkelte skoler, f.eks. pædagogiske centraler. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis 
primære formål er skoleidræt konteres på funktion 3.22.18. Dette gælder også, selv om 
de har tilknytning til en bestemt skole  
 
For idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål ikke er skole-
idræt, sker registreringen på hovedkonto 0. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende driften af kommunens egne lejrskoler registreres på 
funktion 3.22.02, hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse til omkostningssted 
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på funktion 3.22.01. Hvor kommunen lejer sig ind på en lejrskole, registreres udgifterne 
direkte på omkostningssted på funktion 3.22.01. 

 
3.22.04 PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og sko-
lepsykologens kontor, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat 
psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitatsionsprocessen, jf. folkesko-
lelovens § 12, stk. 2. 
 

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

Lønudgifter til pædagoger, der både indgår i undervisningen i folkeskolen og i beman-

dingen i SFO, skal opdeles således, at budgettet og regnskabet for så vel 3.22.01. Fol-

keskoler og 3.22.05. Skolefritidsordninger afspejler den faktiske fordeling af ressource-

forbruget mellem SFO og folkeskolen. Ved evt. anvendelse af fordelingsnøgle skal 

denne kunne dokumenteres. 

 

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

visnings- og pasningstilbud på kommunale specialskoler, konteres under funktion 

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

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

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

  
 200 Ledelse og administration 

 Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 

3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af ele-
ver i henhold til folkeskolelovens § 26.  
 
Der er på funktion 3.22.06 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger. 
 
  001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler 

Her registreres udgifter til befordring af elever i almindelige folkeskoler, 
jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1 og 2.  
 

  002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud 

Her registreres udgifter til befordring af elever i regionale specialunder-
visningstilbud, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 3.  

 
  003 Befordring af elever i kommunale specialskoler 

Her registreres udgifter til befordring af elever i kommunale specialsko-
ler, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1 og 2, og elever på dagbehandlings-
hjem, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 4.  

 

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

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

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

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

funktion 3.22.07 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger. 
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  001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 
   Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansie-

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

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

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

200 Ledelse og administration 

 Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 

3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil-
bud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 
stk. 5 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialsko-
ler. Dvs. skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, i 
særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, herunder specialundervis-
ning indrettet efter folkeskolelovens § 20, stk. 5, dvs. undervisningstilbud i dagbehand-
lingstilbud eller godkendt anbringelsessted. Udgifter til elever i specialklasser, der er 
oprettet i en almindelig folkeskole i kommunen, og til enkeltintegration, der omfatter den 
overvejende del af undervisningstiden registreres under 3.22.01 Folkeskoler.  
 
Specialundervisning er efter folkeskolelovens § 3 specialundervisning og anden speci-
alpædagogisk bistand i specialskoler og specialklasser og specialundervisning og an-
den specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun 
kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer (klokketimer) ugentligt. 
 
For børn optaget i dagbehandlingstilbud eller godkendt anbringelsessted er det kun 
udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen på de interne skoler, der 
konteres på 3.22.08, mens opholdsudgifter og øvrige udgifter, der afholdes i henhold til 
den sociale lovgivning konteres under hovedkonto 5. Social og sundhedsvæsen. Mod-
tager barnet undervisning uden for opholdsstedet, konteres undervisningsudgifterne i 
overensstemmelse med undervisningsstedet, 
 
Udgifter og indtægter vedrørende sygeundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23 
for elever optaget på kommunale specialskoler konteres på 3.22.08. 
 
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.22.08. Såle-
des skal hver institution under funktion 3.22.08 tildeles et omkostningsstednummer i 
intervallet 0101-9999. Fællesudgifter registreres i intervallet 0001-0100. 
 
Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve undervisningen samt udgifter 
og indtægter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelsen, er i regnskabet om-
fattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.  
 
Det bemærkes, at udgifter til lokaler, der benyttes af såvel kommunale specialskoler 
som folkeskoler, ikke registreres på funktion 3.22.08, men i stedet på fælleskonti på 
funktion 3.22.01. Det bemærkes endvidere, at mellemkommunale betalinger ikke skal 
fordeles på omkostningssted.  
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Ved registrering af udgifter efter folkeskolelovens § 20, stk. 5, anvendes art 4.0. 
 

Der er på funktion 3.22.08 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger: 

 
  001  Undervisning i kommunens egne specialskoler 

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

  003  Undervisning i interne skoler på opholdssteder 

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

  004  Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 

  092 Forældrebetalinger inkl. fripladser og søskendetilskud 

På denne funktion registreres forældrebetaling vedrørende skolefritids-
ordninger, der er særlige og udgiftskrævende tilbud, som er integreret 
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med undervisningstilbuddet. Her registreres den totale forældreandel 
inklusive fripladser og udgifter til søskendetilskud. Registreringen skal 
foretages på fælles omkostningssted. 
 
Pasning i ordinær skolefritidsordning på specialskoler skal konteres på 
funktion 3.22.05. 

 
 200 Ledelse og administration 

 Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 

3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddan-
nelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannel-
se af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte 
undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Det forudsættes, at alle 
udgifter til kursus aktivitet, der er forbundet med efteruddannelse af personale i folke-
skolen og kommunale specialskoler, herunder udgifter og indtægter vedrørende efter- 
og videreuddannelse af skoleledere, konteres på funktionen. 
 
Endvidere registreres afledte udgifter forbundet med efter- og videreuddannelse på 
funktionen. Afledte udgifter er fx vikardækning, transportudgifter mv. 
 
Indtægter og udgifter afholdt af midler fra fonde m.v. registreres på funktionen.  
 
Der er autoriseret 1 driftsgrupperinger på funktionen: 
 

 001 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med ef-
ter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser 
eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialsko-
er, finansieret af statslige eller kommunale midler 

    Her registreres direkte kursusudgifter i form af deltagerbetaling (kur-
susafgift) eller køb af rekvirerede kursusforløb i forbindelse med efter-
uddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen og kommunale spe-
cialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler. Endvidere 
skal de overførte statslige tilskud indtægtsføres på denne gruppering.  

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

delinger ved private gymnasieskoler  

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

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

  005  Bidrag til staten for sprogstimulering til tosprogede småbørn på 
frie grundskoler efter friskolelovens § 28, stk. 2 

Bidraget vedrører den obligatoriske kommunale sprogstimulering for tosprogede børn, 
der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, efter folke-

Formateret: Tabulatorstop:  0,99 cm,
Venstre + Ikke med  1 cm

Formateret: Indrykning: Hængende: 
2,25 cm, Tabulatorstop:  0,99 cm,
Venstre + Ikke med  1 cm
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skolelovens § 4a i tilfælde af, at sprogstimuleringen finder sted på en fri grundskole, jf. 
friskolelovens § 1, stk. 2, 2. og 3. pkt., § 15a, stk. 1, og § 28, stk. 2.  
 

    006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23  

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

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

001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, hus-
holdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 

Her registreres kommunernes bidrag til staten for elever på eftersko-

lerog frie fagskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt 

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

4.6. 

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

husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjsko-
ler 

 Her registreres kommunernes bidrag til staten for elever med svære 
handicap på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt 
ungdomshøjskoler, jf. lov om frie kostskoler. Bidraget registreres på art 
4.6. 

 

003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov om efter-
skoler og frie kostskolerfagskoler 
Her registreres tilskud fra kommuner til efterskolerne efter kapitel 4 i lov 
om efterskoler og frie fagkostskoler og til kommunalt ejede ungdoms-
kostskoler. Tilskuddet registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og over-
førsler.  

 

3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering: 
 

 200 Ledelse og administration 

 Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 
 

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

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

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

 

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

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

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

UNGDOMSUDDANNELSER (30) 

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

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

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

 
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører elevers skoleophold i 
forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Lønudgifter til EGU-elever i praktik i kom-
munalt regi registreres på gruppering 005. 

 
Udgifter og indtægter vedrørende vejledning og administration mv. i forbindelse med 
etablering og gennemførelse af EGU-forløb konteres under funktion 3.22.14, Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger til registrering af henholds-
vis skoleydelse og skoleundervisning: 
 
  001 Skoleydelse,  

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

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

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

 
  004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler 

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

 
  005 Elevløn 

Her registreres lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi. 
 
Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 
  

3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 

På funktionen konteres udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v., 
der gives i henhold til Lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særli-
ge behov. Alle udgifter, der er forbundet med ungdomsuddannelsen, konteres på funk-
tionen, i det omfang de kan udskilles objektivt. Det er bl.a. udgifter til lærere og pæda-
goger, praktik, befordring, vejledning til praktik og andre vejledningsopgaver der ikke 
konteres under funktion 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning, administration 
på fx uddannelsesinstitutionen og evt. leje af lokaler samt betaling ved køb af tilbud i 
regioner, anden kommune eller særligt tilrettelagte forløb på statsligt finansierede ud-
dannelsesinstitutioner. Indtægter ved mellemkommunal betaling konteres ligeledes på 
funktionen. Fælles udgifter og indtægter mellem ungdomsuddannelsen for unge med 
særlige behov og andre typer af uddannelser m.v. registreres på funktionen for disse 
andre typer af uddannelser m.v. 
 
Det bemærkes, at udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet 
som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra 1. august 2013 registreres på 
funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger, gruppering 018. 
 

FOLKEBIBLIOTEKER (32) 

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

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

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

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

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

 200 Ledelse og administration 

 Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 

 

KULTUREL VIRKSOMHED (35) 

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

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

 200 Ledelse og administration 

 Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 
Det bemærkes, at grupperingscifrene 090-098 i det kommunale budget- og regnskabs-
system er reserveret til autoriserede grupperinger. Beløbene på konto 90, 91 og 94 i 
Statens Museumsnævns skemaer kan eventuelt registreres på grupperingscifrene i 
intervallet 021-089. 
 

3.35.61 Biografer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale biografer 
samt tilskud til private biografer. 
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3.35.62 Teatre 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, herunder tilskud, vedrørende bør-
neteatre, egnsteatre, landsdelsscener og skuespillerskoler. 
 
Der er på funktionen autoriseret gruppering 02 Refusion vedrørende børneteatre, egns-
teatre og opsøgende teatre til statstilskud. Tilskud fra staten registreres med art 8.6 
Statstilskud. 
 

3.35.63 Musikarrangementer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende landsdelsorkestre og 
musikskoler (også for så vidt disse kun anvendes af folkeskoleelever), tilskud til musik-
skoler, tilskud til musikarrangementer og amatørorkestre m.v. 
 
Der er på funktionen autoriseret grupperingerne  
 

002  Refusion vedrørende musikskoler til statstilskud.  
   Tilskud fra staten registreres med art 8.6 Statstilskud. 
 
200 Ledelse og administration 

 Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 

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

200 Ledelse og administration 

 Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 
 

FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V. (38) 

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

3.38.70 Fælles formål 
På denne funktion registreres alle udgifter i forbindelse med anvisning af lokaler, samt 
udgifter og indtægter, der ikke objektivt kan fordeles på de følgende funktioner (f.eks. 
pedelbistand og rengøring af lokaler). Eventuelle gebyrer i henhold til folkeoplysnings-
lovens § 22, stk. 4, registreres under funktion 3.38.74. 
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3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede 
beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til folkeoplysende 
voksenundervisning f.eks. undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debat-
skabende aktiviteter jf. folkeoplysningsloven § 6, stk.3, nr. 1.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
  001 Undervisning 
 

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

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

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

  002  Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 

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

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

oplysende voksenundervisning. 

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

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

ge folkeoplysende foreningsarbejde. 

   Her registreres gebyrindtægterne efter § 22, stk. 4, i folke-
oplysningsloven til nedbringelse af udgifterne vedrørende lokaler til det 
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 
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3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 
På denne funktion registreres udgifter til særlige støtteordninger uden for folkeoplys-
ningsloven. Der kan f.eks. være tale om støtte til bustransporter vedrørende fritidsar-
rangementer for ældre mennesker og støtte til ferieaktiviteter. 
 

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

  200 Ledelse og administration 

 Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 

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

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

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

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

om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser 

m.v. 
 

Regional udvikling vedr. uddannelse (41) 

 

3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet 
Her registreres Bornholm Kommunes udgifter til uddannelsesinstitutioner (gymnasier, 
VUC, social- og sundhedsskoler m.v.) i forbindelse med finansiering af lokale udvik-
lingsprojekter og andre typer af projekter med udviklende og uddannelsesfremmende 
sigte på institutionerne.   
 

Fælles funktioner (45) 

Under hovedfunktionen registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan regi-
streres særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 3. 
 

3.45.83. Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan registreres 
særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 3. Det gælder f.eks. for multikultur-
huse eller andre institutioner, der tjener flere kulturelle formål. Der er autoriseret følgen-
de grupperinger: 
 

 001 Fælles formål 

 Her registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan fordeles på 

grupperingerne 002-200, f.eks. husleje, vedligeholdelse, rengøring. Ud-

gifter til f.eks. løn og materialer registreres som udgangspunkt på grup-

peringerne 002-200. 
 
 002 Idræt 

 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende idrætsfaciliteter, der er 

integreret i tværkulturelle institutioner, og som efter de almindelige kon-

teringsregler normalt registreres på funktion 3.22.18 Idrætsfaciliteter for 

børn og unge. 
 
 003 Folkebiblioteker 

 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker, der er 

integreret i tværkulturelle institutioner, og som efter de almindelige kon-

teringsregler normalt registreres på hovedfunktionen, 3.32 Folkebiblio-

teker 
 
 004 Kulturel virksomhed 

 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kulturel virksomhed, 

der er integreret i tværkulturelle institutioner, og som efter de almindeli-

ge konteringsregler normalt registreres på hovedfunktionen, 3.35 Kultu-

rel virksomhed. 
 
 200 Ledelse og administration 

 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledelse og administra-

tion, jf. afsnit 2.4. 
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CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 

5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning  

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. §§ 176 og 176a 
i lov om social service. Refusionen registreres på den autoriserede gruppering modsva-
rende funktionen, som driftsudgifterne registreres på.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende 20 grupperinger under dranst 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 
  006 Refusion vedr. funktion 5.32.32 
  007 Refusion vedr. funktion 5.32.33 
  008 Refusion vedr. funktion 5.32.34 
  009 Refusion vedr. funktion 5.32.35 
  010 Refusion vedr. funktion 5.35.40 
  011 Refusion vedr. funktion 5.38.42 
  012 Refusion vedr. funktion 5.38.45 
  013 Refusion vedr. funktion 5.38.50 
  014 Refusion vedr. funktion 5.38.52 
  015 Refusion vedr. funktion 5.38.53 
  016 Refusion vedr. funktion 5.38.58 
  017 Refusion vedr. funktion 5.38.59 
  018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016 
  019 Refusion vedr. funktion 5.32.37 
  020  Refusion vedr. funktion 5.28.22 
  091 Berigtigelser 

 
Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktio-
ner, kan refusionen enten fordeles forholdsmæssigt mellem de relevante grupperinger 
eller på den af ovennævnte autoriserede grupperinger, hvorunder størstedelen af refu-
sionsindtægten kan henføres.  
 

DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE (25) 
 
Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbudsloven og 
udgifter og indtægter til særlige dagtilbud og klubtilbud efter kapitel 7 og 8 i lov om so-
cial service Herudover konteres ulovbestemte udgifter til åbne pædagogiske tilbud og 
legesteder.  
 
Det bemærkes, at fællesudgifter og -indtægter mellem forskellige typer af institutioner, 
herunder udgifter til støttepædagoger, registreres på funktion 5.25.10. Fællesudgifter 
og -indtægter mellem samme type af institutioner registreres på funktionen for denne 
institutionstype. 
 
Regler for registrering på omkostningssted på daginstitutionsområdet 
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktionerne 5.25.13, 
5.25.14 og 5.25.15. Således skal hver institution under funktion 5.25.13, 5.14 og 
5.25.15 tildeles et omkostningsstednummer i intervallet 0101-9999.  
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Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve pasningen samt udgifter og 
indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse, er i regnska-
bet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted. 
 
Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med selve pasningen, kan nævnes 
udgifter til lønninger til personale, der passer børnene (herunder vikarer), varer og ma-
terialer, der forbruges i forbindelse med pasningen af børnene (forplejning, bleer, lege-
tøj mv.) samt aktiviteter med børnene (udflugter, koloniophold mv.).  
 
Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasnings-
ydelse kan nævnes udgifter til inventar (borde, stole, hårde hvidevarer m.v.), barnevog-
ne, udstyr til legepladser, apparaturer (musikanlæg mv.), rengøring, løbende vedlige-
holdelse af lokaler, strøm, vand og varme samt udgifter i forbindelse med administration 
på selve institutionen (dvs. den administration der varetages af det på institutionen an-
satte personale), køkkenpersonale og forældrebestyrelser. Dette gælder endvidere for 
udgifter til lokaler i sig selv (dvs. husleje), udvendig bygningsvedligeholdelse og uden-
omsarealer.  
 
Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse og sygedagpengerefusi-
on vedrørende det på institutionen ansatte personale på omkostningssted. 
 
Derimod registreres udgifter og indtægter vedrørende driften af kommunens egne kolo-
nier på fælleskonti, hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse på omkostnings-
stederne. Hvor kommunen lejer sig ind på en koloni, registreres udgifterne direkte på 
omkostningssted. 
 
Det skal bemærkes, at forældrebetaling inkl. tilskud (gruppering 092) og tilskud til fri-
plads ikke skal registreres på omkostningssted, men på fælleskonti på den pågældende 
funktion. 
 
Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkost-
ningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100. 
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Det bemærkes, at fællesudgifter og -indtægter mellem samme type af institutioner regi-
streres på funktionen for denne institutionstype. Fællesudgifter og -indtægter mellem 
forskellige typer af institutioner registreres på funktion 5.25.10. 
 

5.25.10 Fælles formål 
På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og 
daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til 
større børn og unge, bl.a. udgifter til søskendetilskud og tilskud til privat pasning. Til-
skud til privatinstitutioner efter §§ 36-38, privat dagpleje efter § 34, private fritidshjem 
efter § 60, private klubber efter § 73 og puljeordninger efter § 101 i dagtilbudsloven 
registreres dog på funktion 5.25.19. 
 
Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af eksterne arter. 
 
Der er autoriseret en gruppering 001 til sprogvurdering af børn i førskolealderen,  
Her registreres udgifter til sprogvurdering af børn efter dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 
2, Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller tosproget, Gruppe-
ringen omfatter både udgifter til sprogvurdering af børn, der er optaget i dagtilbud (dag-
tilbudslovens § 11, stk. 1) og sprogvurdering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud 
(dagtilbudslovens § 11, stk. 2).  
 
Der er endvidere autoriseret en gruppering 002 sprogstimulering af børn, der ikke er 
optaget i dagtilbud. Denne gruppering omfatter udgifter til sprogstimulering efter dagtil-
budsloven af både et-sprogede og to-sprogede børn, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. 
dagtilbudslovens § 11, stk. 3, for børn, der ikke er optaget i dagtilbud, samt § 11, stk. 4 
og § 11, stk. 94, vedrørende sprogstimuleringstilbud på 15 timer til tosprogede børn, 
der ikke er optaget i dagtilbud. 
 
Sprogstimulering efter dagtilbudsloven af børn, der er optaget i dagtilbud, konteres på 
de respektive funktioner, uanset om udgiften kan indregnes i grundlaget. 
 
Der er autoriseret en gruppering til registrering af de samlede udgifter til søskendetil-
skud for alle dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud under ét, herunder søskendetilskud til 
børn i privatinstitutioner. Dette gælder endvidere søskendetilskuddet for børn i pas-
ningstilbud i andre kommuner end bopælskommunen. Det bemærkes dog, at udgifterne 
til søskendetilskud for børn i skolefritidsordninger efter folkeskoleloven registreres på 
funktion 3.22.05, og udgifter søskendetilskud i forbindelse med særlige dagtilbud og 
klubtilbud efter servicelovens §§ 32 og 36 registreres på funktion 5.28.25.. 
 
Endvidere registreres på denne funktion tilskud til forældre, der vælger privat pasning 
efter § 80 i dagtilbudsloven samt tilskud til forældre, der modtager tilskud efter § 86 i 
dagtilbudsloven ved pasning af egne børn. Der er autoriseret driftsgrupperinger til regi-
strering af disse udgifter 
 
Udgifter til støttepædagoger, der er organiseret som et korps, der omfatter forskellige 
typer af tilbud, (dagpleje og institutioner) registreres på funktion 5.25.10. 
 
Regler for mellemkommunale betalinger  
På funktionen registreres endelig mellemkommunale betalinger på hovedfunktionen 
DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE. Mellemkommunale betalinger registreres med 
arterne 4.7 Betalinger til kommuner og 7.7 Betalinger fra kommuner.  
 
Kommunerne kan give tilskud til børn i pasning i dagtilbud i en anden kommune end 
bopælskommunen, herunder søskendetilskud og fripladstilskud. Disse tilskud registre-
res på denne funktion med art 4.7 Betalinger til kommuner. Driftsudgiften til pladsen 
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afholdes af udførerkommunen.    
 
Dog registreres mellemkommunale betalinger for børn i særlige daginstitutioner på 
funktion 5.28.25. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen: 
 

001 Sprogvurdering for børn i førskolealderen (§ 11, stk. 1 og 2) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprog-
vurdering af børn, efter dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 2 

 
002 Sprogstimulering for børn, der ikke er optaget i et dagtilbud (§ 11, 

stk. 3, for så vidt børn, der ikke er optaget i dagtilbud og § 11, stk. 
4) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprog-
stimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 
11, stk. 3 for så vidt børn, der ikke er optaget i dagtilbud, og § 11, stk. 
4) 

 
017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1, nr. 1, 63, stk. 1, nr. 1, og 76, stk. 2, i 

dagtilbudsloven) 
 

 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudslo-
ven) 

 
 019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (§ 86 i dag-

tilbudsloven) 
  
 200  Ledelse og administration 

Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 
 

5.25.11 Dagpleje 
På denne funktion registreres lønudgifter vedrørende den kommunale dagpleje, jf. § 21, 
stk. 2, i dagtilbudsloven. Udgifter vedrørende tilsynet med dagplejen samt indkøb af 
udstyr, legetøj, medicin m.v. til dagpleje registreres ligeledes på funktion 5.25.11. Til-
skud til privat dagpleje, jf. § 21, stk. 3, i dagtilbudsloven, kontores på funktion 5.25.19. 
 
Der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering af løn til dagplejere, forældrebetaling 
inklusive tilskud (dvs. søskendetilskud og fripladstilskud) samt til friplads. Udgiften til 
søskendetilskud registreres på 5.25.10. Forældrebetaling og tilskud til nedsættelse af 
forældrebetalingen for børn i privat dagpleje registreres på funktion 5.25.19. 
 
Vedrørende registrering af forældrebetaling og friplads, jf. §§ 31-34 og 41-43 i dagtil-
budsloven, samt kommunens udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led 
i et døgnophold efter § 55 lov om social service, henvises til konteringsreglerne for 
funktion 5.25.13-5.25.14. 
 
Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering 200 til Ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4. 

 
5.25.13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af 

følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 
5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 
5.25.15 Fritidshjem 
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
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På funktionerne 5.25.13 - 5.25.16 registreres udgifter og indtægter vedrørende kom-
munale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, jf. dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, i 
dagtilbudsloven, kommunale, selvejende og udliciterede fritidshjem, jf. § 52, stk. 2-4, og 
kommunale, selvejende og udliciterede klubber og andre pædagogiske fritidstilbud, jf. § 
66, stk. 2-4, i dagtilbudsloven. 
 
Tilskud til dagtilbud til børn, og til fritidshjem og klubtilbud og andre socialpædagogiske 
fritidstilbud til større børn og unge, der er anbragt i plejefamilie, opholdssteder og på 
døgninstitutioner registreres på de relevante funktioner for institutionerne 5.25.13- 
5.25.16. 
 
Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået 
driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler som de kommunale institutioner, 
jf. indledningen til hovedkonto 5. 
 
Der er på hver af funktionerne 5.25.13-5.25.16 autoriseret driftsgrupperinger til registre-
ring af forældrebetaling, Her registreres den totale forældreandel. Den totale forældre-
andel opgøres inklusive fripladser og søskendetilskud. På funktion 5.25.13 skal foræl-
drebetalingen inkl. tilskud vedrørende børn optaget i den integrerede institution efter 
reglerne om daginstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) konteres på gruppering 
92, mens forældrebetaling inkl. tilskud vedrørende børn og unge optaget i den aldersin-
tegrerede institution efter reglerne om fritidshjem og klub (jf. dagtilbudslovens §§ 52, 
stk. 2-4, og 66, stk. 2-4) konteres på gruppering 93. 
 
Kommunens udgifter til søskendetilskud registreres på funktion 5.25.10, mens der er 
autoriseret driftsgrupperinger til registrering af tilskud til økonomisk, behandlingsmæs-
sig og socialpædagogisk friplads på hver af funktionerne 5.25.13-5.25.16.  
 
På de autoriserede grupperinger for tilskud til friplads på funktion 5.25.13, 5.25.14 regi-
streres også kommunens tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, jf. dagtilbudslo-
vens § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2, for frokost efter dagtilbudslovens § 16 a, samt til-
skud til nedsættelse af forældrebetalingen under hensyn til forældrenes økonomiske 
forhold, jf. dagtilbudslovens § 17, stk. 9 og 10, ved deltagelse i forældrearrangerede 
frokost og madordninger efter dagtilbudslovens § 17.  
 
For forældrearrangerede frokost- og madordninger (jf. dagtilbudslovens § 17 og § 51), 
som kommunen administrerer, skal kommunens udgift til nedsættelse af forældrebeta-
lingen (både den lovpligtige del og et eventuelt frivilligt tilskud) konteres som en udgift 
på funktionerne 5.25.13-15 og en indtægt på funktion 8.52.59, således at kommunens 
tilskud og forældrenes betaling netop modsvarer udgiften ved den forældrearrangerede 
frokost- og madordning.  
 
Der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering af friplads til børn optaget i et sprog-
stimuleringstilbud i form af en plads i dagtilbud 30 timer om ugen efter dagtilbudslovens 
§ 11, stk. 5 og § 11, stk. 95, (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5) på hver af funktio-
nerne 5.25.11, 5.25.13, 5.25.14. 
 
Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering 003 på funktionerne 5.25.11-16 til 
kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i tilbud efter dagtilbudsloven, der 
indgår som led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service, dvs. i de 
tilfælde, hvor et barn er anbragt og kommunen har overtaget forsørgelsespligten. Regi-
streringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kom-
muner og 7.7 Betaling fra kommuner.  
 
På funktionerne 5.25.13-5.25.16 er der desuden autoriseret en driftsgruppering 200 til 
ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
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5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 
På denne funktion registreres udgifter til åbne pædagogiske tilbud, legesteder og lig-
nende tilbud til børnefamilier. Disse tilbud er ikke omfattet af dagtilbudslov eller service-
lov. Der er f.eks. tale om legestuer, hvor kommunen stiller et lokale til rådighed i et af-
grænset tidsrum, hvor forældre med børn kan mødes.   

 
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, 
private klubber og puljeordninger 
På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger efter § 101 og 102 i dagtilbudslo-
ven og til privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter §§ 21, stk. 3, 52, 
stk. 5, og 66, stk. 5, i dagtilbudsloven samt til privatinstitutioner efter § 19, stk. 5. Til-
skuddet registreres under art 5.9. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen: 
 
  001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger 

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

 
  002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner 

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

 
  003 Administrationsbidrag til privatinstitutioner 

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

 
  004 Bygningstilskud til privatinstitutioner 

Her registreres kommunens bygningstilskud pr. barn, der er optaget i 
en privat institution, jf. dagtilbudslovens § 37. 
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  005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner 

Her registreres kommunens udgifter til fripladstilskud til privatinstitutio-
ner, jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2.  
 

  006 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i privatinstitution (jf. § 
43, stk. 1, nr. 5 

Her registreres kommunens udgifter til friplads til børn optaget i privat-
institution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5, i et sprogstimuleringstil-
bud i form af en plads i dagtilbud30 timer om ugen efter dagtilbudslo-
vens § 11, stk. 5 og § 11, stk. 95 (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 
5).   
 

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

Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i privat 
dagpleje, privat fritidshjem, privat klub eller i en puljeordning, jf. dagtil-
budslovens §§ 34, 60, 73 og 102.  
 

  008 Forældrebetaling inkl. tilskud i dagtilbud etableret som privat 

dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3  

   Her registreres forældrebetaling for børn optaget i privat dagpleje efter 

dagtilbudslovens § 21, stk. 3. Der registreres den totale forældreandel. 

Den totale forældreandel opgøres inklusive fripladser og søskendetil-

skud. 

 
  009 Forældrebetaling inkl. tilskud i dagtilbud etableret som puljeord-

ninger efter dagtilbudslovens § 101 og § 102 
Her registreres forældrebetaling for børn optaget i dagtilbud i puljeord-
ninger efter dagtilbudslovens § 101 og § 102. Der registreres den totale 
forældreandel. Den totale forældreandel opgøres inklusive fripladser og 
søskendetilskud. Forældrebetaling for børn og unge optaget i puljeord-
ningen efter reglerne om fritidshjem og klubtilbud konteres ikke på 
grupperingen. 

 
  010 Fripladstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og 

klubber og i puljeordninger 

   Her registreres kommunens udgifter vedr. fripladstilskud til børn, der er 
optaget i privat dagpleje, privat fritidshjem, privat klub eller i puljeord-
ninger, jf. dagtilbudslovens §§ 43, stk. 1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 
76, stk. 1.  

 
  011 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (jf. § 

43, stk. 1, nr. 5)  

Her registreres kommunens udgifter til friplads til børn optaget i privat 
dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3, i et sprogstimuleringstilbud 
i form af en plads 30 timer om ugen efter dagtilbudslovens § 11, stk. 5 
og § 11, stk. 95, (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. stk. 1, nr. 5).   

 
  012 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i puljeordning (jf. § 

43, stk. 1, nr. 5) 
Her registreres kommunens udgifter til friplads til børn optaget i pulje-
ordning efter dagtilbudslovens § 101 og § 102 i et sprogstimuleringstil-
bud i form af en plads 30 timer om ugen efter dagtilbudslovens § 11, 
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stk. 5 og § 11, stk. 9, (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. stk. 1, nr. 5). 
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TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 
 

5.28.20 Opholdssteder for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegi-
er og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. § 66, stk. 
1, nr. 4-5, i lov om social service. 
 
Det bemærkes, at udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven efter §§ 32 og 36 i lov om so-
cial service og undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge der er anbragt 
på i plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge, ikke registreres på denne 
funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionerne Dagtilbud til børn og 
unge og Folkeskolen. 
 
Udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer på 18-22 år og derover 
med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer 
efter § 107 i lov om social service registreres ikke her, men på funktion 5.38.52 Kom-
munale botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov. 
 
Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i 
opholdssteder mv. og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 55, stk. 2, i lov om 
social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante 
driftsgrupperinger på funktion 5.28.20. 
 
Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktivite-
ter udenfor folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de rele-
vante driftsgrupperinger under art 5.2.  
 
Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området 
skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede børneområde.    
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
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  003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) 

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

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

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

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

stk. 1, nr. 4) 

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

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

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

 
  007 Advokatbistand (§ 72) 

Her registreres udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens in-
dehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om 
tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige 
undersøgelser mv., jf. § 72 i lov om social service. 
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092 Betaling (§ 159 og § 160) 

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

 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende advokatbistand 
 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foran-
staltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. § 11, § 50 a, stk. 1, § 
52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, § 52 a, § 54 og § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4, i lov om social 
service. Udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, 
der ydes til børn og unge efter §§ 83, 84 og 86 stk. 2, i medfør af § 44 i lov om social 
service konteres ligeledes på denne funktion. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende ophold i tilbud efter dagtilbudsloven, 
og efter §§ 32 og 36 i lov om social service, samt undervisningstilbud efter folkeskolelo-
ven, ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hoved-
funktionerne Dagtilbud til børn og unge og Folkeskolen.  
 
Derudover skal udgifter til betaling af ophold i dagtilbud m.v. efter servicelovens 52, stk. 
3, nr. 1, finansieres via dagtilbudslovens regler om socialpædagogisk eller økonomisk 
fripladstilskud. Udgifter efter denne bestemmelse skal konteres på de autoriserede 
grupperinger til fripladstilskud på de relevante funktioner (5.25.11-5.25.16). 
 
Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktivite-
ter uden folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevan-
te driftsgrupperinger under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke regi-
streres med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden 
moms. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 

2) 

Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i 
hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 2, og § 83 i medfør af § 44 i lov om social 
service. 

 
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 

problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 

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

 
  004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet 

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

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

  005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 

Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefami-
lier, netværksplejefamilier, i plejefamilier, på godkendte opholdssteder 
eller på døgninstitutioner, jf. § 52, stk. 3, nr. 5, i lov om social service. 
Det bemærkes at vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier 
som led i aflastningsordninger skal registreres på gruppering 006. Det 
bemærkes endvidere, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes un-
der et døgnophold og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 
55, stk. 2, i lov om social service, registreres sammen med udgiften til 
selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktioner 
5.28.20 og 5.28.23. Udgifter til aflastning givet som følgeudgift til an-
bringelse skal registreres på den relevante gruppering på funktion 
5.28.22. Desuden registreres udgifter til aflastning, jf. § 84, stk. 1, i 
medfør af § 44 i lov om social service. 

 
  006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i 

aflastningsordninger 

   Her registreres udgifter til vederlag til plejefamilier, jf. § 52, stk. 3, nr. 5 i 
lov om social service, samt aflastning med vederlag efter § 84 i medfør 
af § 44. 

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

§ 76, stk. 2, og § 76, stk. 3, nr. 2) 

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

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

Her registreres udgifter til fast kontaktperson for hele familien, jf. § 52, 
stk. 3, nr. 6, i lov om social service. 

 
  009 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgi-

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

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

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

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

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



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.2 - side  5 

  

Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 
 

service. Endvidere registreres også udgifter til vedligeholdelsestræning, 
jf. § 86, stk. 2, i medfør af § 44 i lov om social service. 

 
  011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må 

anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns el-
ler en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3, nr.1)  

 Her registreres udgifter til forældremyndighedsindehaveren i forbindel-
se med:  
1) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, hvis 

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

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

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

4) Udgifter til § 52, stk. 3, nr. 1, som ikke dækkes af Lov om dag-, fri-
tids- og klubtilbud m.v. til børn og unge eller Lov om folkeskolen, og 
som erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstalt-
ning efter § 52, stk. 3.  

    
  013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 

med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for 
hjemmet (§§ 54 og 54 a) 

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

 
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 

50 a, stk. 1) 
 Her registreres udgifter, såvel den objektiv finansierede som den takstfi-

nansierede del, til børnehuse vedrørende undersøgelse af børn eller un-
ges forhold ved overgreb eller mistanke herom, jf. § 50 a, stk. 1, i lov om 
social service. 

 
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11) 
 På denne gruppering registreres udgifter til familieorienteret rådgivning, 

rådgivning om familieplanlægning og prævention, konsulentbistand, net-
værks- og samtalegrupper og andre indsatser med et forebyggende sig-
te. Endvidere registreres økonomisk støtte til konsulentbistand, præven-
tion og fritidsaktiviteter, samt udgifter til rådgivning, undersøgelse, be-
handling og familievejlederordning for børn, unge og familier med psy-
kisk eller fysisk funktionsnedsættelse.  

 
 Der ydes 100 pct. refusion af udgifter til udlændinge på funktionen efter 

servicelovens § 11, stk. 3, jf. servicelovens § 181, stk. 2.  

  

  200 Ledelse og administration 

 Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
 

Formateret: Skrifttype: Fed

Formateret: Skrifttype: Ikke Fed



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.2 - side  6 

  

Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 

 

5.28.22 Plejefamilier  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommu-
nale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social ser-
vice. 
 
Det bemærkes, at udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven efter §§ 32 og 36 i lov om so-
cial service og undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge der er anbragt 
i plejefamilier mv. for børn og unge, ikke registreres på denne funktion, men på de rele-
vante funktioner under hovedfunktionerne Dagtilbud til børn og unge og Folkeskolen. 
 
Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i 
plejefamilier mv. og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 55, stk. 2, i lov om 
social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante 
driftsgrupperinger på funktion 5.28.22. 
 
Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktivite-
ter udenfor folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de rele-
vante driftsgrupperinger under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke 
registreres med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden 
moms. 
 
Udgifter til kurser forinden godkendelse af en plejefamilie og kurser til den løbende 
efteruddannelse af plejefamilier, samt udgifter til supervision, registreres på de relevan-
te grupperinger på funktionen.   
 
Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området 
skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede børneområde.    
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 
75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgn-
ophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 
a, stk. 2, i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til ud-
slusningsophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 
3, i lov om social service. Det bemærkes, at vederlag til plejefamilier 
skal konteres på gruppering 002. 

 
  002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1) 

Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse med børns og unges 
anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1, jf. § 
52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i lov om social service.  

 
  003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2) 

Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser udenfor hjemmet 
i kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 
58 og § 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til 
døgnophold i kommunale plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, 
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stk. 3, nr. 1, i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til 
udslusningsophold i kommunale plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 
76, stk. 3, nr. 3, i lov om social service. Det bemærkes, at vederlag til 
kommunale plejefamilier skal konteres på gruppering 004. 

 
004 Vederlag til kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2) 

Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse børn og unges anbrin-
gelser udenfor hjemmet i kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 
2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i lov om social service. 

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

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

007 Socialtilsyn, objektiv finansiering 

Her registreres udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, 
herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier. 
 
Udgiften til det takstfinansierede tilsyn med og godkendelse af tilbud 
konteres på de relevante funktioner på hkt. 5. 
 

092 Betaling (§ 159 og § 160) 

Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgn-
opholdet i plejefamilier, jf. § 159 i lov om social service, samt den un-
ges betaling for udslusningsophold i plejefamilier, jf. § 160 i lov om so-
cial service. 

 
 2 Statsrefusion 
 

002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 

   Her registreres refusion af udgifterne til uledsagede flygtningebørn med 
100 pct. refusion. 

 
  003 Berigtigelser 

 

5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale 
og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 
§ 66, stk. 1, nr. 6, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i lov om social service. Endvidere 
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registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, 
nr. 1, i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgn-
institutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 3, i lov om social service. Ligeledes regi-
streres udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. § 123 b i lov om social service. 
 
Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået 
driftsoverenskomst med, udformes efter de samme regler som for de regionale og 
kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5. 
 
Udgifter til sikrede døgninstitutioner registreres ikke på denne funktion, men på funktion 
5.28.24. 
 
Det bemærkes, at udgifter til dagtilbud og klubtilbud til børn og unge efter §§ 20, 32, 33 
og 36 i lov om social service, der er anbragt på døgninstitutioner for børn og unge ikke 
registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionen 
Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge. 
 
Udgifter til undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge anbragt på døgn-
institutioner skal ikke registreres på denne funktion, men på relevant funktion under 
hovedfunktion Folkeskolen.  
 
Det bemærkes desuden, at udgifter vedrørende botilbud til personer på 18-22 år og 
derover med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 108 i lov om social ser-
vice registreres på funktionerne 5.38.50.  
 
Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funktion, men 
sammen med de øvrige udgifter til botilbud til voksne efter § 107 i lov om social service 
på funktionerne 5.38.52.  
 
Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i 
døgninstitutioner og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 55, stk. 2, i lov om 
social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante 
driftsgrupperinger på funktion 5.28.23. 
 
Lommepenge og arbejdsvederlag til børn og unge registreres på de relevante drifts-
grupperinger under art 5.2. 
 
Der er autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter til henholdsvis døgnin-
stitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne, jf. § 67, stk. 2, i lov om social service, og til døgninstitutioner for børn og unge 
med sociale adfærdsproblemer, jf. § 67, stk. 1, i lov om social service. 
 
Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets 
eller den unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. § 159 i lov om social ser-
vice, samt den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. § 160 i lov om social 
service. 
 
Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering 200 til ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
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5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutio-
ner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. 
Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant 
aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Social- og Indenrigs-
ministeriet efter indstilling fra kommunen, jf. Servicelovens regler herom.  
 
På funktionen registreres desuden udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kri-
minalforsorgens institutioner, jf. § 174, stk. 5, i lov om social service. 
 
Der er autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets eller den 
unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. § 159 i lov om social service, samt 
den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. § 160 i lov om social service. 
 
Der er på funktionen autoriseret to grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 

 
5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og 
særlige klubtilbud efter §§ 32 og 36 i lov om social service. På funktionen registreres 
udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende særlige daginsti-
tutioner og klubber samt vedrørende særlige daginstitutionsafdelinger i tilknytning til 
almindelige daginstitutioner, hvor børn og unge er indskrevet i henhold til §§ 32 og 36 i 
serviceloven. Det bemærkes, at udgifter til særlige dagtilbud og klubtilbud, der indgår 
som led i et døgnophold efter § 55 lov om social service, også registreres her. 
 
På funktionen er der autoriseret driftsgrupperinger til registrering af udgifter til fripladser, 
tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen og til søskenderabat for særlige dag- og 
klubtilbud, jf. §§ 32 og 36 i serviceloven. Der er endvidere autoriseret en driftsgruppe-
ring til registrering af forældrebetaling, jf. §§ 32 og 36 serviceloven. Her registreres den 
totale forældreandel, inklusive fripladser, tilskud til nedsættelse af forældrebetaling og 
udgifter til søskendetilskud. Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering 200 til Le-
delse og administration, jf. afsnit 2.4. 
 
Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende funktion 5.28.25 
registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.  
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TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 
 

5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet 
og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven. 
 
På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet 
af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.  
 
På funktionen registreres endvidere de resultattilskud, som ydes hvis udlændinge, der 
tilbydes et integrationsprogram, består danskprøven, påbegynder en kompetencegi-
vende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.  
 
Ved kommunal produktion eller produktion i private/selvejende institutioner med drifts-
overenskomst benyttes de respektive arter efter udgifternes beskaffenhed. Ved betalin-
ger til private/selvejende institutioner uden momsregistrering benyttes art 4.0. Ved beta-
linger til private/selvejende institutioner med momsregistrering benyttes art 4.9. 
 
Det bemærkes, at der under dranst 2 er autoriseret trefire grupperinger til kontering af 
statsrefusion vedrørende udgifter til integrationsloven samt udgifter i henhold til lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Grupperingerne under dranst 2 følger 
inddelingen under dranst 1. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
  001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 

23 a 

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

 
  002  Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 

23 b 

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

  003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integra-
tionslovens § 23 c med 50 pct. refusion 

Her registreres afløb af udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c 
vedrørende perioden før 1. januar 2016 med 50 pct. refusion, der ved-
rører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kontanthjælp el-
ler integrationsydelse, som deltager i et integrationsprogram.  
 
Det bemærkes, at udgifterne vedrørende perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.46.61 under gruppering 011. 

 

  004  Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 
§ 23 d 

    Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 
d, der vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge på kon-
tanthjælp eller integrationsydelse, som deltager i et integrationspro-
gram. 
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  005  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 
a 

    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der 
vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændin-
ge, jf. integrationslovens § 16, stk. 3, 3. punkt, om tilbud til udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og som delta-
ger i et integrationsprogram.  

 
  006  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 

b 

    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der 
vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændin-
ge, jf. integrationslovens § 16, stk.2, 3. punkt, om tilbud til udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og som delta-
ger i et integrationsprogram.  

 
  007  Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrati-

onslovens § 23 c med 50 pct. refusion  

    Her registreres afløb af udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c 
vedrørende perioden før 1. januar 2016 med 50 pct. refusion, der ved-
rører selvforsørgende udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk. 3, 
om tilbud til flygtninge og familiesammenførte udlændinge mv., der ikke 
modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og som deltager i et in-
tegrationsprogram.  

 
Det bemærkes, at udgifterne vedrørende perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.46.61 under gruppering 011. 

 

  008  Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 
23 d 

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

 
  009  Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslo-

vens § 24 a 

   Her registreres udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler 
til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ansættes uden 
løntilskud, jf. integrationslovens § 24 a. 

 
  010  Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram 

til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21 

 Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 
21 til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, på kontanthjælp 
eller integrationsydelse, som deltager i et integrationsprogram. Dette 
omfatter også udgifter til danskuddannelse, der som led i integrations-
programmet har en varighed på op til 5 år, jf. integrationsloven § 16, 
stk. 6.  
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  011  Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram 
til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21 

    Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 
21 til selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og som delta-
ger i et integrationsprogram. Dette omfatter også udgifter til danskud-
dannelse, der som led i integrationsprogrammet har en varighed på op 
til 5 år, jf. integrationsloven § 16, stk. 6.   

     
  012  Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introdukti-

onsforløb ifølge integrationslovens § 24 d 

    Her registreres udgifter til ordinær danskuddannelse til indvandrere, 
som deltager i et introduktionsforløb efter integrationslovens § 24 d 
dvs. udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, internatio-
nale studerende og au pairs mv., der deltager i ordinær danskuddan-
nelse efter et afsluttet forløb med arbejdsmarkedsrettet danskuddan-
nelse, jf. danskuddannelseslovens § 2, stk. 1, og som fortsat er omfat-
tet af et introduktionsforløb. Udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk re-
gistreres på gruppering 103. 

     
  013  Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

Her registres udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister med ret til 
danskuddannelse efter danskuddannelsesloven, dvs. kursister, som på 
undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller del-
tager i danskuddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. Her registreres eksempelvis udgifter til danskud-
dannelse for grænsependlere, jf. danskuddannelseslovens § 2 a, stk. 1, 
og udlændinge, der har fået forlænget deres ret til ordinær danskud-
dannelse pga. sygdom eller barsel mv. jf. danskuddannelseslovens § 2, 
stk. 5, Endvidere registreres udgifter til danskuddannelse for udlændin-
ge som efter udløbet af introduktionsforløbet fortsætter i danskuddan-
nelse i samlet op til 3 år, jf. danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 3. 

 

  014  Tolkeudgifter 

Her registreres tolkeudgifter vedrørende personer omfattet af integrati-
onsloven. 

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

tionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f 
 

Her registreres udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud efter integrati-
onslovens § 24 f, jf. § 23 a og § 23 b, der vedrører indvandrere, som 
deltager i et introduktionsforløb. 
 
Det bemærkes, at udgifter til løntilskud efter § 23 c efter 1. januar 2016 
afholdes på funktion 5.46.61 under gruppering 011. 

 
019  Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g 

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

 

  092  Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere  
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   Her registreres tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere med 
opholdstilladelse efter udlændingeloven, som er bosat i kommunen, jf. 
integrationslovens § 45, stk. 6. 

  
  097  Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 

ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven 

   Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og gene-
   relle udgifter for udlændinge omfattet af integrationslovens § 16, jf. 
   integrationslovens § 45, stk. 3. 
 
  098  Berigtigelser 

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

 
  100  Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegi-

vende uddannelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 7 

   Her registreres resultattilskud for udlændinge, der indenfor den treårige 
introduktionsperiode har påbegyndt en studie- eller erhvervskompeten-
cegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sam-
menhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet 
kan modtage SU, elevløn eller lignende, der sikrer udlændingen et for-
sørgelsesgrundlag, jf. integrationslovens § 45, stk. 7, nr. 2. 
 

  101  Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge 
integrationslovens § 45 stk. 7 

    Her registreres resultattilskud for udlændinge, der indenfor den treårige 
introduktionsperiode indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første 
prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk, jf. 
integrationslovens § 45, stk. 7, nr. 3. 

 
    Her registreres desuden resultattilskud til udlændinge, der efter intro-

duktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse og som indstiller 
sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør (dog senest 1 
år efter introduktionsperiodens udløb) og som senest ved første prøve-
termin herefter består prøve i dansk, jf. integrationslovens § 45, stk. 7, 
nr. 4. 

 

  102  Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæfti-
gelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 7 

   Her registreres resultattilskud for udlændinge, der indenfor den treårige 
introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i 
ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 
måneder, jf. integrationslovens § 45, stk. 7, nr. 1. 

 
  103  Arbejdsmarkedsrettet dansk for udenlandske arbejdstagere, med-

følgende ægtefæller, studerende og au pairs, jf. § 2, stk. 1, samt 
grænsependlere, jf. § 2 a, stk. 1, ifølge danskuddannelseslovens § 
2 c, stk. 1, og integrationslovens § 24 d. 

    Her registreres udgifter til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til 
indvandrere (udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, 
studerende og au pairs mv.), som deltager i et introduktionsforløb, jf. in-
tegrationslovens § 24 d og jf. danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1, 
samt udgifter til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til grænse-
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pendlere, jf. danskuddannelseslovens § 2 a. Denne gruppe tilbydes 
250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning inden for en perio-
de på maksimalt 1½ år, jf. danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1. 

 
Tilskud fra staten på 5.46.60 registreres med art 8.6 Statstilskud.  

 
2 Statsrefusion 
 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011  

   Her registreres statsrefusion af udgifter til integrationsprogrammer 
 
  002 Refusion af udgifterne på gruppering 103 

 Her registreres statsrefusion af udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk. 
 

  003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 og 018-019  

Her registreres statsrefusion af udgifter til introduktionsforløb og af ud-
gifter til danskuddannelse til øvrige kursister, dvs. kursister, som på un-
dervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller delta-
ger i danskuddannelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

  004 Refusion af udgifterne på gruppering 098 

 Her registreres statsrefusion af berigtigelser konteret på 5.46.60.098. 
 

 

5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
og integrationsydelse mv. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælp i særlige tilfælde 
for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven og afløb 
af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslo-
ven. og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfat-
tet af integrationsloven. 
 
På funktionen registreres desuden udgifter til integrationsydelse både til udlændinge 
omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af inte-
grationsprogrammet samt løntilskud til personer, der er omfattet af integrationspro-
grammet og introduktionsforløbet.  

 

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter-

ne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatser-

ne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 

og 20 pct. fra uge 53. 

 

Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 

under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbeta-

lingsgruppering. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger 
 

001 Afløb af Kkontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations-
programmet efter integrationsloven i 1. halvår 2016  

Her registreres afløb af udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet 
af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016, jf. 
kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.  



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.5 - side 6 

  

Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 

 

 
Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a til ovennævnte 
persongruppe, der udbetales indtil en person får udbetalt kontanthjælp. 
 
Ordningen er ophørt pr. 1. juli 2016 som følge af udvidelsen af mål-
gruppen for integrationsydelse, jf. lov nr. 300 af 22. marts 2016. 
 

Det bemærkes, at kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations-

programmet vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægnin-

gen) registreres på afløbsgruppering 004.  
 

 002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspro-
grammet efter integrationsloven 

Her registreres udgifter til integrationsydelse til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet efter integrationslovens kap. 4, jf.  § 22 i lov 

om aktiv socialpolitik 

 

Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv so-

cialpolitik, der udbetales indtil en person, der er omfattet af integrati-

onsprogrammet efter integrationsloven, får udbetalt integrationsydelse. 

 
Her registreres desuden udgifter til integrationsydelse til ovennævnte 
persongruppe efter LAS § 12. stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en per-
son, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelses-
pålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Statens ud-
dannelsesstøtte, og til en enlig person under 30 år, der forsørger eget 
barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem 
uddannelsens grund- og hovedforløb. 

 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv soci-
alpolitik til integrationsydelsesmodtagere registreres på gruppering 009 
Særlig støtte under funktion 5.57.73. 

 

Det bemærkes, at integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 

(før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under 

denne funktion. 
 
  003 Integrationsydelse til andre 

Her registreres udgifter til integrationsydelse til personer, som ikke er 

omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens kap. 4, jf. § 

22 i lov om aktiv socialpolitik. 

 

Udgifter til integrationsydelse til førtidspensionister uden ret til fuld so-

cial pension, jf. §§ 22 og 27 a, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, samt 

integrationsydelse til revalidender og forrevalidender, jf. §§ 22 og 47, 

stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik registreres ligeledes her. 

 

Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv so-

cialpolitik, der udbetales indtil en person, der ikke er omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven, får udbetalt integrationsydel-

se. 

 
Her registreres desuden udgifter til integrationsydelse til ovennævnte 
persongruppe efter LAS § 12. stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en per-
son, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelses-
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pålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Statens ud-
dannelsesstøtte, og til en enlig person under 30 år, der forsørger eget 
barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem 
uddannelsens grund- og hovedforløb. 

 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv soci-
alpolitik til integrationsydelsesmodtagere registreres på gruppering 009 
Særlig støtte under funktion 5.57.73. 

 

Det bemærkes, at integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 

(før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under 

denne funktion. 
 

  004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet 
af integrationsprogrammet efter integrationsloven 

Her registreres afløb af udgifter til kontanthjælp vedr. perioden før 1. 
januar 2016 med 50 pct. til udlændinge omfattet af integrationspro-
grammet efter integrationsloven, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Det bemærkes, at kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations-
programmet vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
gruppering 001. 

 
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 

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

006 Afløb af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrati-
onsprogrammet efter integrationsloven med 50 pct. refusion 

   Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til inte-
grationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter 
integrationsloven, jf. §§ 22 og 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. 

Her registreres ligeledes afløbsudgifter til integrationsydelse til oven-

nævnte persongruppe efter LAS § 12. stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til 

en person, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddan-

nelsespålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Sta-

tens uddannelsesstøtte, og til en enlig person under 30 år, der forsør-

ger eget barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller 

mellem uddannelsens grund- og hovedforløb. 

 

Endvidere registreres afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a i lov 

om aktiv socialpolitik til ovennævnte persongruppe, der udbetales indtil 

en person får udbetalt integrationsydelse. 
 
Det bemærkes, at integrationsydelse til udlændinge omfattet af integra-
tionsprogrammet efter integrationsloven vedr. perioden fra og med 1. 
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januar 2016 registreres på gruppering 002. 
 
Det bemærkes, at afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til integrationsydelsesmodtagere registres på de særskilte 
grupperinger til særlig støtte under funktion 5.57.73 og 5.57.75. 

 

  007 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til 
andre i passive perioder med 30 pct. refusion 

   Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til inte-
grationsydelse til personer, der ikke er omfattet af integrationspro-
grammet, og som ikke er i aktivt tilbud (passive perioder), jf. §§ 22 og 
100, stk. 1, 1. pkt. i lov om aktiv socialpolitik 

Her registreres ligeledes afløbsudgifter til integrationsydelse til oven-

nævnte persongruppe efter LAS § 12. stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til 

en person, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddan-

nelsespålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Sta-

tens uddannelsesstøtte, og til en enlig person under 30 år, der forsør-

ger eget barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller 

mellem uddannelsens grund- og hovedforløb. 

 

Endvidere registreres afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a i lov 

om aktiv socialpolitik til ovennævnte persongruppe, der udbetales indtil 

en person får udbetalt integrationsydelse. 

 
   Det bemærkes, at integrationsydelse til ovenævnte målgruppe vedr. 

perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 003. 

Det bemærkes, at afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til integrationsydelsesmodtagere registres på de særskilte 
grupperinger til særlig støtte under funktion 5.57.73 og 5.57.75. 
 

008 Afløb af integrationsydelse til andre i aktive perioder og under re-
validering med 50 pct. refusion 

  Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til inte-
grationsydelse til personer, der ikke er omfattet af integrationspro-
grammet, og som deltager i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, og kapitel 11,i 
lov om aktiv beskæftigelsespolitik, jf. §§ 22 og 100, stk. 1, 2. pkt., i lov 
om aktiv socialpolitik. 

   Her registreres desuden afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til integrationsydelse til revalidender, herunder forrevalidender,  
som deltager i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om aktiv beskæftigel-
sespolitik, jf. §§ 22, 47, stk. 4 og 100, stk. 1, 2. pkt., i lov om aktiv soci-
alpolitik. 

 

Endvidere registreres afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a i lov 

om aktiv socialpolitik til ovennævnte persongruppe, der udbetales indtil 

en person får udbetalt integrationsydelse. 
 

   Det bemærkes, at integrationsydelse til ovennævnte målgruppe vedr. 
perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 003. 

Det bemærkes, at afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til integrationsydelsesmodtagere registres på de særskilte 
grupperinger til særlig støtte under funktion 5.57.73 og 5.57.75. 
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  009 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til 

andre i aktive perioder og under revalidering med 30 pct. refusion 
   Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til inte-

grationsydelse til personer, der ikke er omfattet af integrationspro-
grammet, og som deltager i vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 
1, nr, 2, i lov om aktiv beskæftigelsespolitik jf. §§ 22 og 100, stk. 1, 1. 
pkt., i lov om aktiv socialpolitik. 

 
   Her registreres desuden afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 

2016 til integrationsydelse til revalidender, herunder forrevalidender, ef-
ter lov om aktiv beskæftigelsespolitik, jf. §§ 22, 47, stk. 4 og 100, stk. 1, 
1. pkt., i lov om aktiv socialpolitik. 

 

Endvidere registreres afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a i lov 

om aktiv socialpolitik til ovennævnte persongruppe, der udbetales indtil 

en person får udbetalt integrationsydelse. 
 
   Det bemærkes, at integrationsydelse til ovennævnte målgruppe vedr. 

perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 003. 

Det bemærkes, at afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til integrationsydelsesmodtagere registres på de særskilte 
grupperinger til særlig støtte under funktion 5.57.73 og 5.57.75. 

 
  010 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til 

førtidspensionister uden ret til fuld social pension  
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til inte-
grationsydelse til førtidspensionister uden ret til fuld social pension, jf. 
§§ 22 og 27 a, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik. 

 

Endvidere registreres afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a i lov 

om aktiv socialpolitik til ovennævnte persongruppe, der udbetales indtil 

en person får udbetalt integrationsydelse. 

 
Det bemærkes, at afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til integrationsydelsesmodtagere registres på de særskilte 
grupperinger til særlig støtte under funktion 5.57.73 og 5.57.75. 
 

   Det bemærkes, at integrationsydelse til ovennævnte målgruppe vedr. 
perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 003. 

 
  011  Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c.   

Her registreres udgifter til løntilskud efter integrationslovens § 23 c ved-
rørende perioden efter 1. januar 2016.  
 
Det bemærkes, at afløb vedrørende perioden fra før 1. januar 2016 re-
gistreres på  funktion 5.46.60 gruppering 003, 007. og 018.  

 
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refu-

sion.  
   Det bemærkes, at introduktionsydelse blev afskaffet ved lov nr. 1364 af 

28. december 2011. 
 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp 

til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. re-



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.5 - side 10 

  

Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 

 

fusion. 
   Det bemærkes, at introduktionsydelse blev afskaffet ved lov nr. 1364 af 

28. december 2011. 
 
  092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 

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

pct. refusion. 
 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 

  004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 

pct. refusion (grp. 004) 

For regnskab 2015 anvendes grupperingen til statsrefusion af udgifter 

til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion, mens den fra bud-

get 2016 skal anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til 

kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter 

integrationsloven med 50 pct. refusion. 
 
  005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 

(grp. 005) 
Her registreres statsrefusion af udgifter til hjælp i særlige tilfælde mv. 
for udlændinge med 50 pct. refusion.  

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

Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-

grationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion i de 

første 4 uger med ydelser. 
 
  007 Refusion af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 
   med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-

grationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion fra 

den 5. til den 26. uge med ydelser. 
 
  008 Refusion af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 
   med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-

grationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion fra 

den 27. til den 52. uge med ydelser. 
 
  009 Refusion af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 
   med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-

grationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion fra 

den 53. uge med ydelser. 
 
  010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 50 pct. 

refusion (grp. 006 og 008) 
   For regnskab 2015 anvendes grupperingen til registrering af statsrefu-

sion af udgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion, men den fra 
budget 2016 anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til in-
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tegrationsydelse med 50 pct. refusion. 
 
  011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 30 pct. 

refusion (grp. 007 og 009-010) 
   For regnskab 2015 anvendes grupperingen til registrering af statsrefu-

sion af udgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion, men den fra 
budget 2016 anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til in-
tegrationsydelse med 30 pct. refusion. 

 
  012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion i 

de første 4 uger med ydelser. 
 
  013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion fra 

den 5. til den 26. uge med ydelser. 
 
  014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion integrationsydelse til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion fra 

den 27. til den 52. uge med ydelser. 
 
  015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion fra 

den 53. uge med ydelser. 

 
  016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. re-

fusion i de første 4 uger med ydelser. 

 
  017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. re-

fusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 
 
  018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. re-

fusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 

 
  019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. re-

fusion fra den 53. uge med ydelser. 
 
  020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

med 80 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslo-

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

med 40 pct. refusion 
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   Her registreres refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslo-
vens § 23 c med 40 pct. refusion 

 
  022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

30 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 

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

med 20 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 

integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion 
 
  024 Refusion af gruppering 090-091 
   Her registreres refusion af berigtigelser vedrørende introduktionsydel-

se. 
 
  025 Refusion af gruppering 092-093 
   Her registreres refusion af berigtigelser vedrørende hjælp i særlige 

tilfælde. 
 
 

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

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

 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 
  001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 
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KONTANTE YDELSER (57) 
 
 

5.57.71 Sygedagpenge 
På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. 
lov om sygedagpenge. Endvidere registreres den kommunale medfinansiering af dag-
penge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved 
barsel.  
 
Det bemærkes, at kommunens indtægter som arbejdsgiver i form af refusion af syge-
dagpenge fra dagpengemyndighedskommunen, i regnskabet skal registreres på de 
relevante funktioner, hvor udgiften til løn (herunder løn under sygdom) til de pågælden-
de registreres. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for sygedagpenge og 
løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere fastsættes på baggrund af antallet af uger på 
offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. 
fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53. 
 
Det bemærkes, at afløbsudgifter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 
2015, hvortil staten yder 100 pct. refusion, registreres på funktion 8.51.52. Afløbsudgif-
ter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 uden refusion eller hvortil 
staten yder 30 pct. eller 50 pct. refusion registreres på afløbsgrupperinger under denne 
funktion. Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere før 1. januar 2016, hvor-
til staten yder 50 pct. refusion, registreres ligeledes på en afløbsgruppering under den-
ne funktion. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, 

i lov om sygedagpenge 

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til 
sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden 
statslig refusion, jf., § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge. 
 
Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. de-
cember 2015 registreres på gruppering 013. 
 

  003 Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 
62, stk. 2, i lov om sygedagpenge 

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til 
sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedag-
penge. 
 
Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. de-
cember 2015 registreres på gruppering 013. 

 
  004  Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre 

med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2, i lov om ret til orlov 
og dagpenge ved barsel 

Her registreres den kommunale medfinansiering på 50 pct. af udgifter-
ne til dagpenge til forældre med alvorligt syge børn jf. §§ 26 og 42, stk. 
2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. 
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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 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til 
sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sy-
gedagpenge. 

 
Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. de-
cember 2015 registreres på gruppering 013. 

 
  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 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til 
sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemodtage-
re og til personer i aktivering i øvrige vejlednings- og opkvalificeringstil-
bud, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge og § 32, stk. 1, nr. 2, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. de-
cember 2015 registreres på gruppering 013. 

 

   008  Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodta-

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

beskæftigelsesindsats  

Her registreres de kommunale afløbsudgifter vedr. perioden før 1. ja-

nuar 2016 til løntilskud til sygedagpengemodtageres ansættelse med 

løntilskud, efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ved 

ansættelse i løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne 

gruppering. Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne. 

 

Det bemærkes, at løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere vedr. peri-

oden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 014. 
 

   009   Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. 

refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdspladsredskaber og ar-

bejdspladsindretning) efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats. Det bemærkes, at udgifter til undervisningsmaterialer efter §§ 

76-77 registreres på funktion 5.68.90 gruppering 008. 

 

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

om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
 
  012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere 

efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Det bemærkes, at udgifter til undervis-
ningsmaterialer og hjælpemidler efter §§ 76-77 registreres på hhv. 
funktion 5.68.90 gruppering 008 og funktion 5.57.71 gruppering 009.  
  
Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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  013 Sygedagpenge 

Her registreres udgifter til sygedagpenge efter lov om sygedagpenge. 

 

Det bemærkes, at udgifter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. de-

cember 2015 (før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgruppe-

ringer under denne funktion. 
 
  014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 

Her registreres udgifter til løntilskud til sygedagpengemodtageres an-

sættelse med løntilskud, efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats. Ved ansættelse i løntilskud registreres alene udgiften til 

løntilskud på denne gruppering. 

 

Det bemærkes, at udgifter til løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 

vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registre-

res på en afløbsgruppering under denne funktion. 
 

  090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 

Her registreres alle kommunens indtægter fra regres for udgifter til sy-
gedagpenge, jf. § 78 i lov om sygedagpenge, uanset om kommunen 
har afholdt de fulde udgifter eller om staten har ydet refusion. Halvde-
len af de regresindtægter, som kommunen får ind ved regreskrav tilfal-
der staten, jf. regresvejledningen § 12. 
 
 

Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2:  
   
  002 Refusion af regresindtægter (grp. 90) og af afløb af sygedagpenge 

(grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion 
 Her registreres refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion. 
 Her registreres ligeledes refusion med 50 pct. af regresindtægter vedrø-
rende sygedagpenge. 

 
  003 Berigtigelser 
   
  005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedag-

pengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sy-
gedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion 

    Her registreres refusion af afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. 

sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud. 

 

    Her registreres ligeledes refusion med 50 pct. af udgifter til hjælpemidler 

til sygedagpengemodtagere og refusion med 50 pct. af udgifter til befor-

dringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere. 

 

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

 
  010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 80 pct. refu-
sion i de første 4 uger med ydelser. 
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011  Refusion af sygedagpenge med 40 pct. Refusion 
Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 40 pct. refu-
sion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 
  012   Refusion af sygedagpenge med 30 pct. Refusion 

 Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 30 pct. 
 refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 

 
  013   Refusion af sygedagpenge med 20 pct. Refusion 

  Her registreres refusion af sygedagpenge på grp. 013 med 20 pct. 
  refusion fra den 53. uge med ydelser. 

 
  014   Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af løntilskud til sygedagpengemodtageres an-
sættelse med løntilskud på grp. 014 med 80 pct. refusion i de første 4 
uger med ydelser. 

 
  015   Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af løntilskud til sygedagpengemodtageres an-
sættelse med løntilskud på grp. 014 med 40 pct. refusion fra den 5. til 
den 26. uge med ydelser. 

 
  016   Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af løntilskud til sygedagpengemodtageres an-
sættelse med løntilskud på grp. 014 med 30 pct. refusion. Fra den 27. 
til den 52. uge med ydelser. 

 
  017   Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. 

refusion 
Her registreres refusion af løntilskud til sygedagpengemodtageres an-
sættelse med løntilskud på 014 med 20 pct. refusion fra den 53. uge 
med ydelser. 

 
5.57.72 Sociale formål  
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter service-
lovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv 
socialpolitik.  
 
Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og 
voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. På funktion 5.57.72 an-
vendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hove-
dart 1.  
 

Her registreres desuden opkrævninger fra Udbetaling Danmark på tabsafskrivninger, 

under henvisning til Lov om Udbetaling Danmark § 26, stk. 4. Der vil være tale om sa-

ger, hvor kommunen kan gøres ansvarlig for fejludbetalingen – og derfor opkræves det 

samlede tab. 
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 004  Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 
og 84)  

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

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

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

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

 
007  Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 

§ 82 a) 

   Her registreres udgifter forbundet med § 82 a i lov om aktiv socialpoli-
tik. Tilskuddet gives til personer, der modtager de laveste ydelser efter 
lov om aktiv socialpolitik, til dækning af udgifter til alle former for fore-
byggende og behandlende tandpleje.  

 
   Der ydes 50 pct. statsrefusion til kommunernes udgifter til ordningen.  
 

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

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

 
  009  Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktions-

evne (Serviceloven, § 41) 

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

 
  010  Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 

100) 

Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til 
personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne efter § 100 i lov om social service. 
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  015  Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse 
af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42) 

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

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

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

 
  017  Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktiv-

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

Fra 1. maj 2015 er myndighedsopgaverne overgået til Udbetaling 

Danmark. Der vil imidlertid være åbent for registrering af udgifter og 

indtægter vedr. perioden frem til 1. maj 2015 med henblik på afregning 

af refusioner i 2016. Herefter skal kontoen vise kommunernes finansie-

ringsbidrag til efterlevelseshjælp. 
 
  018  Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81 a) 

Her registreres udgifter til hjælp til udsættelsestruede lejere efter § 81 a 
i lov om aktiv socialpolitik. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt be-
grundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelses-
truet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at 
personen udsættes af boligen. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af 
kommunen. 

 
  019  Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt 

stillede 
Her registreres tilbagebetalinger af tilskud til tandpleje efter § 82 a i lov 
om aktiv socialpolitik 

 
  020  Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere 

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til udsatte lejere efter § 81 a i 
lov om aktiv socialpolitik. 
 

Der er på funktionen endvidere på dranst 2 Statsrefusion autoriseret gruppering 002 til 
refusion af udgifterne til sociale formål registreret på grupperingerne 004-015 og 017 
minus gruppering 019. 
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Under dranst 2 Statsrefusion er desuden autoriseret gruppering 003 Berigtigelser efter 
§ 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 
revision. 
 
Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning (SEL § 176) vedrørende 
grupperingerne 009-016 på denne funktion registreres på funktion 5.22.07 indtægter fra 
den centrale refusionsordning. 
Vedrørende registrering af efterlevelseshjælp ydet som lån henvises til konteringsreg-
lerne for funktion 8.32.25. 
 

5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til 
forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.  
 

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for forsørgelsesudgif-

terne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssat-

serne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-

52 og 20 pct. fra uge 53. 

 

Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale 

om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgiften registreres derfor 

samlet på denne funktion.  

 

Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 

under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbeta-

lingsgruppering. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, jf. kapitel 10, 
11, 12, 14, 15 og 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 
5.68.90 eller på funktion 5.68.98. Afløbsudgifter, efterbetalinger og tilbagebetalinger 
vedr. forsørgelse under aktivering, som vedrører perioden før 1. januar 2016, registre-
res på funktion 5.57.75. 
 
Det bemærkes, at udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter aktivlovens § 
29 er samlet på gruppering 017. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til visse grupper af flygt-
ninge registreres på funktion 5.57.74, og at udgifter til kontanthjælp til udlændinge om-
fattet af integrationsprogrammet samt udgifter til integrationsydelse registreres på funk-
tion 5.46.61. 
 
Der er på funktion 5.57.73 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået 
i det følgende. 

 
  004 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 

30 pct. refusion i passive perioder og afløb af udgifter efter LAS § 
12, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til ud-
dannelseshjælp til personer under 30 år uden erhvervskompetencegi-
vende uddannelse, der ikke er i aktivt tilbud (passive perioder), jf. § 23 i 
lov om aktiv socialpolitik. 
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Endvidere registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 
til aktivitetstillæg til de personer, der har tilkendegivet, at de pågælden-
de ønsker et aktivt tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsespolitik. Der 
registreres endvidere afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 
efter LAS § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en person, der er på-
begyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem 
til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt uddannelsesstøtte, og til en 
enlig person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en perio-
de mellem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og 
hovedforløb. 
 
Det bemærkes, at uddannelseshjælp vedr. perioden fra og med 1. ja-
nuar 2016 registreres på gruppering 008. 
 

   007 Kontanthjælp 

Her registreres kontanthjælp efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik inkl. 

aktivitetstillæg og barselstillæg 

 

Endvidere registreres engangshjælp efter § 25 a, der udbetales indtil 

en person får udbetalt kontanthjælp, samt engangshjælp efter § 25 a til 

personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension. 

 

Her registreres desuden udgifter til kontanthjælp efter § 12, stk. 3, i lov 

om aktiv socialpolitik til en enlig person under 30 år, der forsørger eget 

barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem 

uddannelsens grund- og hovedforløb. 

 

Det bemærkes, at kontanthjælp under forrevalidering registreres på 

gruppering 011.  

 

Det bemærkes, at kontanthjælp til visse grupper af flygtninge registre-

res på funktion 5.57.74, og at kontanthjælp til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet registreres på funktion 5.46.61.  

 

Det bemærkes, at kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (før 

refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under denne 

funktion samt under funktion 5.57.75. Det bemærkes endvidere at en-

gangshjælp efter § 25 a til personer, der har nået efterlønsalderen, 

uden ret til social pension vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusi-

onsomlægningen) registreres på gruppering 019. 

 

   008 Uddannelseshjælp 

Her registreres udgifter til uddannelseshjælp til personer under 30 år 

uden erhvervskompetencegivende uddannelse efter § 23 i lov om aktiv 

socialpolitik inkl. aktivitetstillæg og barselstillæg efter § 24. 

 
Her registreres desuden udgifter til uddannelseshjælp efter LAS § 12, 
stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en person, der er påbegyndt en uddan-
nelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, 
hvor personen får udbetalt Statens uddannelsesstøtte, og til en enlig 
person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mel-
lem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund- og hoved-
forløb. 
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Endvidere registreres engangshjælp efter § 25 a, der udbetales indtil 

en person får udbetalt uddannelseshjælp. 

 

Det bemærkes, at uddannelseshjælp under forrevalidering registreres 

på gruppering 011.  

 

Det bemærkes, at uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 

(før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under 

denne funktion samt under funktion 5.57.75. 

 

   009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016 
Her registreres udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016 til personer med høje boligudgifter eller stor forsørger-
byrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Udgifter vedrø-
rende særlig støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og ud-
dannelseshjælp registreres her. Udgifter til særlig støtte efter § 34 vedr. 
perioden 1. januar-30. september 2016 til personer, som ikke modtager 
uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres 
også på denne gruppering. 
 
Udgifter til særlig støtte efter § 34 vedr. perioden 1. januar-30. septem-
ber 2016 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller ledig-
hedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revaliderings-
ydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Det bemærkes, at udgifter til kommunal medfinansiering af særlig støtte 
vedr. perioden fra 1. oktober 2016 registreres på gruppering 100-103. 

 

Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 

2016 (før refusionsomlægningen) registres på afløbsgrupperinger un-

der denne funktion samt under funktion 5.57.75. 

 

   010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. 
Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov 
om en aktiv beskæftigelsespolitik vedrørende kontanthjælpsmodtagere, 
uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og integrationsydel-
sesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet, i for-
bindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 
51 og § 63 og § 64, stk. 3. Ved ansættelse med løntilskud registreres 
alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved an-
sættelsen i kommunale virksomheder, institutioner m.v. registreres på 
funktion 5.68.98. Endvidere registreres udgiften til supplerende kon-
tanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov 
om aktiv socialpolitik. 
 

Det bemærkes at udgifter til løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 

(før refusionsomlægningen) registreres på en afløbsgruppering under 

funktion 5.57.75. 

 

   011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 
Her registreres udgifter til kontant- og uddannelseshjælp efter §§ 23, 24 
og 25 i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering, dvs. 
revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter 
før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og 
som bevarer deres hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 47, stk. 4, i lov 
om aktiv socialpolitik.  
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Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her. 
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Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af 
kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering registreres på 
gruppering 009.  
 

Det bemærkes, at udgifter til kontant- og uddannelseshjælp under for-

revalidering vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægnin-

gen) registreres på en afløbsgruppering under funktion 5.57.75. 

 

   012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pensi-

on  
Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der ikke modtager 
fuld førtidspension på grund af betingelserne om optjening, jf. § 27 a, i 
lov om aktiv socialpolitik 
 
Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til den nævnte persongruppe re-
gistreres ligeledes her. 
 

Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp til førtidspensionister uden 

ret til social pension vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsom-

lægningen) registreres på gruppering 019. 

 

013  Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til forsør-
gere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, 
nr. 1 og 2, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres afløbsudgifter til kontanthjælp vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2016 til personer fyldt 30 år og som har forsørgelsespligt over for 
børn, jf. § 25, stk. 2, nr. 1, i lov om aktiv socialpolitik.  

 
Desuden registreres afløbsudgifter til kontanthjælp vedr. perioden før 1. 
januar 2016 til personer under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet, 
jf. § 25, stk. 3, nr. 1 og 2, i lov om aktiv social politik. 
 
Desuden registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til 
personer under 30 år, som har en dokumenteret psykisk lidelse, der er 
diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende 
psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidel-
se, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionel ustabil 
personlighedsstruktur af borderlinetype, og som har forsørgelsespligt 
over for børn, jf. § 25, stk. 3, nr. 4, i lov om aktiv social politik. 

 
Afløbsudgiften til engangshjælp efter § 25 a vedr. perioden før 1. januar 
2016 til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.  
 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at kontanthjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på gruppering 007. 
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  016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 
refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres afløbsudgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2016 til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, 
der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Afløbsudgifter vedrøren-
de særlig støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddan-
nelseshjælp registreres her. Afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 til 
personer, som ikke modtager uddannelseshjælp efter § 23 eller kon-
tanthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering. 

 
Afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 vedr. perioden før 1. januar 
2016 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller særlig 
uddannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under for-
revalidering eller revalidering eller integrationsydelse under revalidering 
og forrevalidering og til aktiverede integrationsydelsesmodtagere, kon-
tanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10 og 
11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsydelsesmod-
tagere omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, kon-
teres under funktion 5.57.75, gruppering 004, hvor der gives 50 pct. i 
statsrefusion til udgifterne, eller under funktion 5.57.75, gruppering 005, 
hvor der gives 30 pct. statsrefusion af udgifterne. 

  
Det bemærkes, at særlig støtte vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres enten på gruppering 009 eller på gruppering 100-103.. 

 
  017  Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i 

lov om aktiv socialpolitik) 

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

Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
  018  Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikke-

forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 2, nr. 2, § 25, 
stk. 3, nr. 3, § 25, stk. 3, nr. 5, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres afløbsudgifter til kontanthjælp vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2016 til personer, der er fyldt 30 år, og som ikke har forsørgelses-
pligt over for børn, jf. § 25, stk. 2, nr. 2, i lov om aktiv socialpolitik.  

 
Endvidere registreres afløbsudgifterne vedr. perioden før 1. januar 
2016 til personer under 30 år, som har en dokumenteret psykisk lidel-
se, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, ved-
varende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaf-
fektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionel 
ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, som ikke er forsørgere 
og som ikke bor hos en eller begge forældre, jf. § 25, stk. 3, nr. 5. 
 
Endvidere registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 
til kontanthjælp til gravide kvinder, som har passeret 12. svanger-
skabsuge, jf. § 25, stk. 3, nr. 3, i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a vedr. perioden før 1. januar 
2016 til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. 

 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
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Det bemærkes, at kontanthjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på gruppering 007. 

 
  019  Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret 

til social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og afløb af kon-
tanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension vedr. 
perioden før 1. januar 2016 (§ 27 a  i lov om aktiv socialpolitik) 
med 30 pct. refusion 

    Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der har nået efter-
lønsalderen, og som ikke kan få social pension på grund af betingel-
serne om optjening, jf. § 27 i lov om aktiv socialpolitik. 

Udgifter til støtte til børn under 18 år af disse personer, jf. § 27, stk. 2, 
registreres ligeledes her. 
 
Endvidere registreres her afløbsudgifter til kontanthjælp vedr. perioden 
før 1. januar 2016 til personer, der ikke modtager fuld førtidspension på 
grund af betingelserne om optjening, jf. § 27 a. 
 
Afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrup-
per vedr. perioden før 1. januar 2016 registreres ligeledes her. 
 

    Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

Det bemærkes, at kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social 
pension vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på grup-
pering 012.  
 
Det bemærkes endvidere at udgifter til engangshjælp efter § 25 a til 
personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension 
vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 
007. 

 
  020  Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1. ja-

nuar 2016 med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 3, nr. 6, 7, 8 og 9, § 25, 
stk. 4, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 

    Her registreres afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 
til såvel hjemmeboende som udeboende personer under 30 år, som 
har en erhvervskompetencegivende uddannelse og som ikke har for-
sørgelsespligt over for børn, jf. § 25, stk. 3, nr. 3, 5, 6, 7, 8 og 9, i lov 
om aktiv socialpolitik.  

 
Endvidere registreres her afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til tillæg til personer under 30 år, der har en dokumenteret bi-
dragspligt over for et barn, og som modtager kontanthjælp efter § 25, 
stk. 3, nr. 6, 7, 8 eller 9, jf. § 25, stk. 4.  
 
Endvidere registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 
til aktivitetstillæg til de personer, der har tilkendegivet, at de pågælden-
de ønsker et aktivt tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsespolitik. 

 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at kontanthjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på gruppering 007. 
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091  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 
i lov om aktiv socialpolitik samt § 111 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats samt § 164 i lov om social service) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Her registreres tilbagebetalinger af løbende hjælp til visse persongrup-
per efter § 29 i lov om aktiv socialpolitik med 35 pct. refusion. 

 

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

Her registreres udgifter til kontanthjælp m.v. jf. gruppering 13,16,18,19 
og 20, der vedrører perioden før 1. juli 2006, og hvortil der før 1. juli 
2006 blev givet 50 pct. i statsrefusion. 
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097  Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af 
hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion 
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp vedr. perioden før 1. januar 
2016 med 30 pct. refusion. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om aktiv 
socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin for-
sørgelsespligt) registreres her. 
 
Endvidere registreres her tilbagebetalinger af kontanthjælp til personer, 
der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende 
hjælp til visse grupper (§§ 27 og 29 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 
pct. statsrefusion.  
 

 Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. 
januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke 
på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. Det gælder dog ikke tilbage-
betaling af hjælp efter §§ 27 og 29. 

 
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af ud-
gifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor for-
sørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, i de første 4 
uger med ydelser. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af udgifterne til særlig 
støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelses-
hjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. 
af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager 
uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres 
også på denne gruppering. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af udgifterne til særlig 
støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller 
ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalide-
ringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016, registreres på gruppering 009. 
 

Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 

2016 (før refusionsomlægningen) registres på afløbsgrupperinger un-

der denne funktion samt under funktion 5.57.75. 
 

101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering 
Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af ud-
gifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor for-
sørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den 5. til 
den 26. uge med ydelser. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af udgifterne til særlig 
støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelses-
hjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. 
af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager 
uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres 
også på denne gruppering. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af udgifterne til særlig 
støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller 
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ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalide-
ringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016, registreres på gruppering 009. 
 

Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 

2016 (før refusionsomlægningen) registres på afløbsgrupperinger un-

der denne funktion samt under funktion 5.57.75. 
 
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af ud-
gifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor for-
sørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den 27. 
til den 52. uge med ydelser. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af udgifterne til særlig 
støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelses-
hjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. 
af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager 
uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres 
også på denne gruppering. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af udgifterne til særlig 
støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller 
ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalide-
ringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016, registreres på gruppering 009. 
 

Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 

2016 (før refusionsomlægningen) registres på afløbsgrupperinger un-

der denne funktion samt under funktion 5.57.75. 
 
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af ud-
gifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor for-
sørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den 53. 
uge med ydelser. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig 
støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelses-
hjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. 
af udgifterne særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager 
uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres 
også på denne gruppering. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig 
støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller 
ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalide-
ringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016, registreres på gruppering 009. 
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Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 

2016 (før refusionsomlægningen) registres på afløbsgrupperinger un-

der denne funktion samt under funktion 5.57.75. 
 
 

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

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

 

002 Refusion af løbende hjælp til visse grupper på grp. 017, kontant-

hjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social 

pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 

013, 016, 018-020 minus grp. 097 

  

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

tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) 
 
  004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. grp. 091, 093 og 095 

med 35 pct. refusion 
 Grupperingen vedrører kun kontanthjælp m.v., som er udbetalt før 1. 
januar 2010. Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil der-
med fremstå som en negativ indtægt. 

 

   005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 80 pct. refu-

sion i de første 4 uger med ydelser 

 

   006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 40 pct. refu-

sion fra den 5. til den 26. uge med ydelser 

 

   007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 30 pct. refu-

sion fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 

   008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 20 pct. refu-

sion fra den 53. uge med ydelser 
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   009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 80 pct. 

refusion i de første 4 uger med ydelser. 

 

   010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 40 pct. 

refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 

   011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 30 pct. 

refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 

 

   012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 20 pct. 

refusion fra den 53. uge med ydelser. 

 

   013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. 

januar-30. september 2016 

Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 80 pct. refusi-

on i de første 4 uger med ydelser. vedr. perioden 1. januar-30. septem-

ber 2016. 

 

   014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. 

januar-30. september 2016 

Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 40 pct. refusi-

on fra den 5. til den 26. uge med ydelser vedr. perioden 1. januar-30. 

september 2016. 

 

   015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. 

januar-30. september 2016 

Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 30 pct. refusi-

on fra den den 27. til den 52. uge med ydelser vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016. 

 

   016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. 

januar-30. september 2016 

Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 20 pct. refusi-

on fra den 53. uge med ydelser vedr. perioden 1. januar-30. september 

2016. 

 

   017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere m.fl. med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 80 pct. refusion i de første 4 

uger med ydelser. 

 

 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere m.fl. med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 40 pct. refusion fra den 5. til 

den 26. uge med ydelser. 

 

 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere m.fl. med 30 pct. refusion 

Formateret: Indrykning: Venstre:  0
cm, Hængende:  2,54 cm

Formateret: Indrykning: Venstre:  0
cm, Hængende:  2,54 cm

Formateret: Indrykning: Venstre:  0
cm, Hængende:  2,54 cm

Formateret: Indrykning: Venstre:  0
cm, Hængende:  2,54 cm
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Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 30 pct. refusion fra den 27. til 

den 52. uge med ydelser. 
 
  020 Tilskud fra EU 
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   021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere m.fl. med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 20 pct. refusion fra den 53. uge 

med ydelser. 

 

   022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-

validering på grp. 011 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydel-

ser. 

 

   023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-

validering på grp. 011 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge 

med ydelser. 

 

   024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-

validering på grp. 011 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge 

med ydelser. 

 

   025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-

validering på grp. 011 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydel-

ser. 

 

   026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 

til fuld social pension på grp. 012 med 80 pct. refusion i de første 4 

uger med ydelser. 

 

   027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 

til fuld social pension på grp. 012 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 

26. uge med ydelser. 

 

   028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 

til fuld social pension på grp. 012 med 30 pct. refusion fra den 27. til 

den 52. uge med ydelser. 

 
    029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 

til fuld social pension på grp. 012 med 20 pct. refusion fra den 53. uge 

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

 
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp (jf. funkti-
on 5.57.73) og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funktion 5.57.75) til visse 
grupper af flygtninge. Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om, fremgår af konte-
ringsreglerne for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen, jf. i øvrigt § 107 i lov om 
aktivsocialpolitik, § 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 181 i lov om social 
service.  
 
På funktion 5.57.74 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende regi-
streres dog under hovedart 1. 
 
På funktion 5.57.74 er autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i 
det følgende: 
 
Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af hjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig af refusionspro-
centen. 
 
Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bistandsloven og 
lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.57.73, gruppering 091, 093 og 095 samt 
funktion 5.57.75, gruppering 093. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse til flygtnin-
ge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, registreres dog på funktion 5.57.75 
gruppering 007. 
 

004  Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 
med 100 pct. refusion (kontanthjælp mv.) 

Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til uled-
sagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refu-
sion:  
 
Udgifter til kontanthjælp, og engangshjælp efter §§ 25 og 25 a; til løntil-
skud ved optræning efter § 63 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnyt-
te sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 3; til hjælp til flygtninge, der er 
fyldt 60 år, og som ikke kan få social pension pga. betingelser om op-
tjening, jf. § 27; til hjælp til flygtninge, der ikke modtager fuld førtids-
pension pga. betingelserne om optjening, jf. § 27 a samt udgifter til 
særlig støtte efter § 34. 
 
Udgifter til kontanthjælp efter § 25, stk. 1-5, under forrevalidering regi-
streres ligeledes her, jf. funktion 5.57.73 gruppering 013, 016, 018, 020 
og en del af 019, samt funktion 5.57.75 gruppering 014. 
 
For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her, 
både for flygtningebørn, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 
1999 og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsage-
de flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrati-
onsloven. Kontanthjælp efter § 25 under forrevalidering registreres lige-
ledes her, jf. funktion 5.57.73 gruppering 013, 014, 016, 018, 020 og en 
del af 019. For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registre-
res her, hvis personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For 
handicappede flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 
1999, registreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 
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005  Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 
med 100 pct. refusion (revalidering mv.) 

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

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

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

 
006  Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede 

flygtninge med 100 pct. refusion 

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

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

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

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

Her registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt ar-
bejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til 
flygtninge efter §§ 41 og 42 i lov om social service og merudgifter mv. 
for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter § 100 i lov om 
social service i de første 3 år med 100 pct. refusion (jf. funktion 5.57.72 
gruppering 009, 010, 015). Dette gælder både for flygtninge, der har 
fået opholdstilladelse før og efter 1. januar 1999. 
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Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af hjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig af refusionspro-
centen. Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bi-
standsloven og lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.57.73, gruppering 091, 093 
og 095 samt funktion 5.57.75, gruppering 093. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørel-
se til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, registreres dog på 
funktion 5.57.75 gruppering 007. 

 
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og ud-
dannelseshjælpsmodtagere 
På denne funktion registreres afløbsudgifter til forsørgelsesydelser vedr. perioden før 1. 
januar 2016 i form af kontant- og uddannelseshjælp, engangshjælp, løntilskud og be-
skæftigelsestillæg til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor 
personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På funktion 
5.57.75 anvendes art 5.2. 
 

Forsørgelsesydelser vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 5.57.73. 

Dette skyldes, at en refusionsomlægning betyder, at refusionssatserne for forsørgel-

sesudgifterne fra 2016 fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgel-

se. Det har ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive 

eller passive perioder, og forsørgelsesydelsen registreres derfor samlet på funktion 

5.57.73. 

 

På tilbagebetalingsgrupperingerne under denne funktion registreres tilbagebetalinger af 

hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016, mens tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden 

fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på funkti-

on 5.57.73. 
 
Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de ak-
tiveringsforanstaltninger, der iværksættes for kontanthjælps- og uddannelseshjælps-
modtagere efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funk-
tion 5.68.90.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af 
visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74, og at udgifter til kontant-
hjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt udgifter til integrations-
ydelse registreres på funktion 5.46.61. 
 
På funktion 5.57.75 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder 
(inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 

Her registreres afløbsudgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. 
aktivitetstillæg) vedr. perioden før 1. januar 2016 til uddannelses- og 
aktivitetsparate personer under 30 år uden 
erhvervskompetencegivende uddannelse, der er i aktivt tilbud i form af 
ordinær uddannelse og virksomhedspraktik og nytteindsats (aktive 
perioder), jf. §§ 11 og 23-24 i lov om aktiv socialpolitik samt § 22, stk.7, 
§ 32, stk. 1, nr. 1, og kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Det bemærkes, at uddannelseshjælp vedr. perioden fra og med 1. ja-
nuar 2016 registreres på funktion 5.57.73. 
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002 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 
30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf §§ 
23-24 i lov om aktiv socialpolitik 

Her registreres afløbsudgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. 
aktivitetstilllæg) vedr. perioden før 1. januar 2016  til uddannelses- og 
aktivitetsparate personer under 30 år uden 
erhvervskompetencegivende uddannelse, der er i aktivt tilbud i form af 
øvrig vejledning og opkvalificering (aktive perioder), jf. §§ 11 og 23-24 i 
lov om aktiv socialpolitik samt § 22, stk.7, og § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Det bemærkes, at uddannelseshjælp vedr. perioden fra og med 1. ja-
nuar 2016 registreres på funktion 5.57.73. 
 

004 Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv 
socialpolitik)  

Her registreres samtlige afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til integrati-
onsydelsesmodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i til-
bud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1, nr. 1, og kapitel 11, jf. § 45, stk. 2, i 
lov om aktiv beskæftigelsesindsats, og til integrationsydelsesmodtagere 
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.  
 
Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til særlig støtte efter § 
34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller særlig ud-
dannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forre-
validering eller revalideringsydelse eller integrationsydelse under reva-
lidering og forrevalidering, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at særlig støtte vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.57.73. 

 

005 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 

refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres samtlige afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til integrati-
onsydelsesmodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i til-
bud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om aktiv beskæftigelses-
indsats. 
 
Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til særlig støtte efter § 
34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller særlig ud-
dannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forre-
validering eller revalideringsydelse eller integrationsydelse under reva-
lidering og forrevalidering registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Der ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 
Særlig støtte vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
funktion 5.57.73. 
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   010  Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i 
tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 

Her registreres de kommunale udgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til kontanthjælp og engangshjælp til personer i tilbud efter kapitel 
10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, øvrig 
vejledning og opkvalificering i form af kontanthjælp, engangshjælp og 
nedsat kontanthjælp efter § 39 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 38, stk. 
2, og 45, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Endvidere registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til 
aktivitetstillæg til personer med en erhvervskompetencegivende ud-
dannelse, der er under 30 år og visiteret som aktivitetsparate. 
 
Der ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Endelig skal afløb af forsørgelsesudgifterne vedr. perioden fra 1. febru-
ar 2007 til 31. december 2015 til personer i tilbud efter kapitel 10, jf. § 
32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (øvrig vejled-
ning og opkvalificering), som er under 30 år, og som har en dokumen-
teret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk 
sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk 
tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psy-
kose og emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, jf. § 
25, stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om aktiv social politik, registreres her. 
 
Det bemærkes, at kontanthjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.57.73. 

 
  011   Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. 

refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51)  

Her registreres de kommunale afløbsudgifter vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2016 til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, uddannelses-
hjælpsmodtagere og selvforsørgende efter kapitel 12 i lov om en aktiv 
beskæftigelsespolitik, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig el-
ler privat arbejdsgiver, jf. § 51 og § 63 og § 64, stk. 3. Ved ansættelse 
med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne grup-
pering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, insti-
tutioner m.v. registreres på funktion 5.68.98. Endvidere registreres af-
løbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til supplerende kontant-
hjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov om 
aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-
tagere m.fl. vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
funktion 5.57.73. 
 

  014  Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering vedr. 
perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (lov om aktiv so-
cialpolitik §§ 23, 24, 25 og 25 a, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4)  

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til kon-
tant- og uddannelseshjælp efter §§ 23,24 og 25 til personer under for-
revalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og af-
klarende aktiviteter før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, jf. § 46, 
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stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 
47, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til engangshjælp efter 
§ 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. 

 
Det bemærkes, at kontanthjælp- og uddannelseshjælp under forrevali-
dering vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på funktion 
5.57.73. 
 

015   Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 
50 pct. refusion 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til kon-
tant- og uddannelseshjælp efter §§ 23, 24 og 25 i lov om aktiv socialpo-
litik til personer under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i 
erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter før det erhvervsmæssige 
sigte er afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige for-
sørgelsesgrundlag, jf. § 47, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til engangshjælp efter 
§ 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at kontanthjælp- og uddannelseshjælp under forrevali-
dering vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på funktion 
5.57.73. 
 

016  Afløb af forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i or-
dinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 
pct. refusion  
Her registreres de kommunale afløbsudgifter til kontanthjælp vedr. pe-
rioden før 1. januar 2016 til personer i tilbud efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksom-
hedspraktik og nytteindsats i form af kontanthjælp, engangshjælp og 
nedsat kontanthjælp efter § 39 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 38, stk. 
2, og 45, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Endvidere skal afløb af forsørgelsesudgifterne vedr. perioden fra 1. fe-
bruar 2007 til 31. december 2015 til personer i tilbud efter lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, 
virksomhedspraktik og nytteindsats, som er under 30 år, og som har en 
dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, ski-
zotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende 
psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk be-
tinget psykose og emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderline-
type, jf. § 25, stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om aktiv social politik, registreres 
her. 

 
Det bemærkes, at kontanthjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.57.73. 
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  093  Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. re-
fusion 

Her registreres tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 
2016 til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og start-
hjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet efter § 34, jf. §§ 91 
og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om 
aktiv socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin 
forsørgelsespligt) registreres ligeledes her. Endvidere registreres her 
tilbagebetaling af kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og 
mellemperioderne ydet frem til 31.12.2003, jf. §§ 91-94 i lov om aktiv 
socialpolitik. Desuden registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp 
vedr. perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 10 og kapitel 11, samt 
løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 12 til kontant-
hjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. En-
delig registreres tilbagebetalinger af hjælp udbetalt i henhold til lov om 
kommunal aktivering. Tilbagebetaling af godtgørelse efter § 83 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats registreres fra 2014 dog på 5.68.90 
gruppering 015. 
 
Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. 
januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på 
funktion 5.57.73, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 
 

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

Her registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp efter kapitel 10 og 
kapitel 11, samt løntilskud efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere 
og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetaling af 
godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registre-
res fra 2014 dog på 5.68.90 gruppering 015. 

 
  096  Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til hjælp til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
og starthjælpsmodtagere mv. jf. gruppering 4,10,11,12 og 14, der ved-
rører ydelsesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der før 1. juli 2006 blev 
givet 50 pct. i statsrefusion. 

 
  097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om 

aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 
Her registreres tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 
2016 til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og start-
hjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet efter § 34, jf. §§ 91 
og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om 
aktiv socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin 
forsørgelsespligt) registreres ligeledes her. Desuden registreres tilba-
gebetaling af forsørgelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 efter 
kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud vedr. perioden før 1. januar 
2016 efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodta-
gere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 
92 i lov om aktiv socialpolitik. 
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Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. 
januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på 
funktion 5.57.73, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 

 
På funktion 5.57.75 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriseret grupperinger: 
  
  001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på 

gruppering 094 

    Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil dermed fremstå 
som en negativ indtægt. 

  002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 
004, 011, 015 og 016 minus grp. 093. 

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

  004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 
005, 010, 014 minus gruppering 097 

  020 Tilskud fra EU 

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

 

5.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensio-
nister. 
 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen skal vise kommuner-
nes finansieringsbidrag til boligydelsen.  
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
 

001 Tilskud til lejere 

På grupperingen registreres udgifter til boligydelse, der gives som til-
skud, herunder tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der 
overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger). Endvi-
dere registreres boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, 
hvor samtlige personer er lejere. 

 
002 Lån til lejere af én og tofamilieshuse 

  Her konteres lån til lejere af én og tofamilieshuse 

 

003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.  

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

  005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 

   Her konteres tilskud til lejebetaling i ældreboliger.
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  006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger 

   Her konteres boligydelse ydet til lejere i boliger i friplejeboliger. 

 
  091 Efterreguleringer 

   Her konteres efterreguleringer. 

 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter 

   Ved betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. 

Ved tilbagebetaling af lån debiteres gruppering 002 eller 003. Senest i forbindelse med 
regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del 
med en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved 
betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres balancekonto 
9.75.99. Kontrollen med tilbagebetaling af låneandelen kan også ske over funktionerne 
8.38.37 og 8.48.49, men indbetaling skal dog også i dette tilfælde ske på gruppering 
093, så refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende. 
 

5.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om 
individuel boligstøtte 
 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen skal vise kommuner-
nes finansieringsbidrag til boligsikringen. 
 
Det bemærkes, at boligsikring i forbindelse med byfornyelse registreres på denne funk-
tion, og ikke på funktion 0.25.15. 
 
Det bemærkes, at indfasningsstøtte efter byfornyelsesloven registreres på denne funk-
tion, og ikke på funktion 0.25.15. 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
 

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

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

Her registreres foruden boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere -
huslejetilskud til nedbringelse af lejen for visse lejere efter § 29 b i lov 
om individuel boligstøtte. 

 
  003 Boligsikring som tilskud og lån  

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

  004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven 
 På denne funktion registreres indfasningsstøtte i forbindelse med by-

fornyelse efter § 15 i byfornyelsesloven.   
 

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

 
006 Almindelig boligsikring  

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

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

Her konteres den del af boligsikringen, der ydes efter de særlige regler 
i lov om individuel boligstøtte § 14, stk. 6, til personer med særlige fysi-
ske eller psykiske behov. Der ydes ikke refusion for disse udgifter. 
Efterreguleringer foretages på gruppering 092. 
  

  091 Efterregulering 
   Her konteres efterreguleringer, jf. også gruppering 092. 
 
  092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion 
   Her konteres efterreguleringer af den del af boligsikringen, der ydes 

efter de særlige regler i lov om individuel boligstøtte § 14, stk. 6, til per-
soner med særlige fysiske eller psykiske behov. Der ydes ikke refusion 
for disse udgifter. 

 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter  
   Ved betaling af renter og afdrag krediteres gruppering 093. 
 
På gruppering 001 Boligsikring som lån registreres udgifter til boligsikring i ejerboliger 
for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
På gruppering 003 Boligsikring som tilskud og lån registreres udgifter til boligsikring i 
andelsboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om 
social service og stærkt bevægelseshæmmede. 
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Det bemærkes, at registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, 
hvor samtlige beboere er lejere, foretages på gruppering 006. Dvs. afgørende for hvor 
registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber sker, er hvorvidt boligsikrin-
gen ydes som tilskud eller som en kombination af tilskud og lån. 
 
På gruppering 005 Boligsikring som tilskud registreres udgifter til boligsikring som til-
skud for førtidspensionister m.fl. 
 
På gruppering 006 Almindelig boligsikring registreres boligsikring, almindelig tilskud, 
tilskud til personer i kollektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og 
kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og 
private plejeboliger) 
 
Vedrørende gruppering 093 – tilbagebetaling af lån og renter: 
Ved udbetaling af lån debiteres gruppering 001 og 003. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med 
en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved beta-
ling af renter og afdrag krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regnskabs-
afslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres 9.75.99. Kontrollen med 
tilbagebetalingen af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.38.37 og 8.48.49, 
men indbetaling skal også i dette tilfælde ske på gruppering 093, så refusionsbeløbet 
som følge heraf reguleres tilsvarende. 

 

5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 

På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikre-

de samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse.. 

 

Fra 4. januar 2016 betyder en refusionsomlægning, at satserne for kommunal medfi-

nansiering fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Den 

kommunale medfinansiering er fastsat til 20 pct. i de første fire uger, 60 pct. fra uge 5-

26, 70 pct. fra uge 27-52 og 80 pct. fra uge 53. 

 

Udgifter og indtægter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, jf. § 82 a i lov 

om arbejdsløshedsforsikring mv., samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 q i lov 

om arbejdsløshedsforsikring mv., registreres på denne funktion. Afløbsudgifter, efterbe-

talinger og tilbagebetalinger vedr. arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmar-

kedsydelse, som vedrører perioden før 4. januar 2016, registreres ligeledes på denne 

funktion. 

 

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

linger til staten. 

 
  003 Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal 

finansiering 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag i henhold til må-

nedlige opgørelser fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag 

på 100 pct. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under aktive-

ring ved manglende rettidighed, jf. § 82 a, stk. 3, 3. pkt., i lov om ar-

bejdsløshedsforsikring mv., der træder i kraft den 3. januar 2011. Grup-

peringen anvendes i 2013 og frem alene til afløbsudgifter, som følge af 

suspensionen og senere afskaffelsen af strafrefusionen med 100 pct. 

kommunal medfinansiering fra og med uge 1 i 2013. 
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004 Berigtigelser 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af 
gruppering 005. 

 
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede 

ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 
§ 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres kommunens medfinansiering af 50 pct. af statens udgif-

ter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

A-kasserne udbetaler befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, der 

deltager i vejledning og opkvalificering, seks ugers jobrettet uddannel-

se, virksomhedspraktik eller som ansættes med løntilskud hos offentli-

ge arbejdsgivere. Medfinansiering af befordringsgodtgørelse til modta-

gere af arbejdsmarkedsydelse registreres ligeledes her. 

 

006 Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens afløb af medfinansieringsbidrag på 50 pct. i 

aktive perioder i henhold til månedlige opgørelser vedr. perioden før 4. 

januar 2016. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under akti-

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

om arbejdsløshedsforsikring mv. 

 

007 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perio-

der, 70 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens afløb af medfinansieringsbidrag på 70 pct. i 

aktive perioder i henhold til månedlige opgørelser vedr. perioden før 4. 

januar 2016. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under akti-

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

om arbejdsløshedsforsikring mv. 

 

008 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive peri-

oder, 70 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres afløb af kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i 

passive perioder i henhold til månedlige opgørelser vedr. perioden før 

4. januar 2016. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge i passive 

perioder udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82 a, stk. 3, 1. pkt., i 

lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 

 

Udgifter til 70 pct. kommunal medfinansiering af dagpenge ved ikke-

rettidige perioder registreres ligeledes på denne gruppering fra og med 

uge 1 i 2013 . 

 

010 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. 

januar 2016 i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansie-

ring 

Her registreres afløb af kommunens medfinansiering på 50 pct. af ud-

gifter vedr. perioden før 4. januar 2016 til midlertidig arbejdsmarkeds-

ydelse under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om 

arbejdsløshedsforsikring mv. 
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011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 

70 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres afløb af kommunens medfinansiering på 70 pct. af ud-

gifter vedr. perioden før 4. januar 2016 til midlertidig arbejdsmarkeds-

ydelse i passive perioder udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om 

arbejdsløshedsforsikring mv.  

 

012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af ud-

gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om ar-

bejdsløshedsforsikring mv., i de første 4 uger med ydelser 

 

013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af ud-

gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om ar-

bejdsløshedsforsikring mv., fra den 5. til den 26. uge med ydelser 

 

014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af ud-

gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne jf. lov om ar-

bejdsløshedsforsikring mv., fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 

015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af ud-

gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om ar-

bejdsløshedsforsikring mv., fra den 53. uge med ydelser 

 

016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansie-

ring 

Her registreres kommunernes medfinansiering på 20 pct. af udgifterne 

til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-

kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., i de første 4 uger 

med ydelser 

 

017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansie-

ring 

Her registreres kommunernes medfinansiering på 60 pct. af udgifterne 

til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-

kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 5. til den 26. 

uge med ydelser 

 

018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansie-

ring 

Her registreres kommunernes medfinansiering på 70 pct. af udgifterne 

til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-

kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 27. til den 52. 

uge med ydelser 
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019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansie-

ring 

Her registreres kommunernes medfinansiering på 80 pct. af udgifterne 

til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-

kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 53. uge med 

ydelser 

 

5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesord-

ning 
På denne funktion registreres driftsudgifterne ved aktivering til ledige på den midlertidi-
ge arbejdsmarkedsydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsik-
ring mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.).  
 
Fra 1. marts 2015 registreres ligeledes udgifter og indtægter i forbindelse med aktive-
ring og forsørgelse af ledige på kontantydelsesordningen, jf. lov om kontantydelse. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for forsørgelsesudgif-
terne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssat-
serne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-
52 og 20 pct. fra uge 53. 
 
Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale 
om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgifter registreres derfor 
samlet. 
 
Tilbagebetaling af ydelser vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under 
den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 
 
Det bemærkes, at lønnen til personer, som er ansat i kommunen med løntilskud, skal 
registreres på funktion 5.68.95. Det er udelukkende løntilskuddet, der skal registreres 
på denne funktion. 
 
Der er på funktion 5.57.79 autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
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006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelses-

ordning med 50 pct. refusion 
Her registreres driftsudgifter og -indtægter til uddannelse, i forbindelse 
med den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning for ledige, som 
har opbrugt deres dagpengeret, jf. lov om ændring af lov om arbejds-
løshedsforsikring mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.). Staten 
refunderer kommunernes udgifter med 50 pct. 
 

 

008  Afløb af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive 

perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. 

refusion 

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til kon-

tantydelse i passive perioder og i aktive perioder med øvrig vejledning 

og opkvalificering med 30 pct. statsrefusion, jf. § 23, stk. 2, 1. pkt., i lov 

om kontantydelse.  

 
Det bemærkes, at kontantydelse vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på gruppering 013. 

 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.7 - side  36 

  

Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 

 

 

009  Afløb af kontantydelse i aktive perioder med 50 pct. refusion 

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar til kontant-

ydelse under deltagelse i vejledning og opkvalificering i form af ordinær 

uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. statsrefu-

sion, jf. § 23, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om kontantydelse og § 75 z i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 
Det bemærkes, at kontantydelse vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på gruppering 013. 

 

010 Afløb af løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 50 

pct. refusion 

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016til løntil-

skud til personer med ret til kontantydelse, jf. § 75 z i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommunernes udgifter med 

50 pct.  

 
Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer med ret til kontantydelse 
vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 
014. 
 

011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse 

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering, såfremt en per-

son med ret til kontantydelse har en ansættelseskontrakt med en virk-

somhed, hvor ansættelsen skal påbegyndes inden for 6 uger, jf. § 75 z, 

stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder ikke refusi-

on af kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering. 

 

012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse    

Her registreres udgifter til dækning af befordringsgodtgørelse efter § 

82, jf. § 75 æ, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten re-

funderer kommunernes udgifter med 50 pct.   

 

Det bemærkes at udgifter til dækning af transport efter § 83, jf. § 75 æ, 

stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal registreres på grup-

pering 015.  

 

013 Kontantydelse 

Her registreres udgifter til kontantydelse til personer, der har opbrugt 

retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om kon-

tantydelse.  

 

Det bemærkes, at kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 (før 

refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under denne 

funktion. 

 

014 Løntilskud vedr. kontantydelse 

Her registreres udgifter til løntilskud til personer med ret til kontantydel-

se, jf. § 75 z, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer med ret til kontantydelse 

vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registre-

res på gruppering 010. 
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015 Transportudgifter til personer med ret til kontantydelse med 50 

pct. refusion    
Her registreres udgifter til dækning af transport efter § 83, jf. 75 æ, stk. 
3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes 50 pct. statsrefusi-
on af udgifterne.  
 
Det bemærkes at udgifter til befordring efter § 82, jf. § 75 æ, stk. 3, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal registreres på gruppering 012.  

 

093 Tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 

ydet med 30 pct. refusion 

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse vedr. pe-

rioden før 1. januar 2016 til personer, der har opbrugt retten til dagpen-

ge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er 

ydet med 30 pct. refusion.  

 

Det bemærkes, at tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden fra og 

med 1. januar 2016 registreres under gruppering 013, og ikke på en 

særskilt tilbagebetalingsgruppering. 

 

094 Tilbagebetaling af kontantydelse ydet med 50 pct. refusion 

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse vedr. pe-

rioden før 1. januar 2016 til personer, der har opbrugt retten til dagpen-

ge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er 

ydet med 50 pct. refusion. 
 

Det bemærkes, at tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden fra og 

med 1. januar 2016 registreres under gruppering 013, og ikke på en 

særskilt tilbagebetalingsgruppering. 

 
Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2: 
 

004 Berigtigelser 
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006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkeds-
ydelse med 50 pct. refusion, grp. 006. 

 
007 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i passive perioder og 

under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion, 
gruppering 008 minus gruppering 093. 

 
008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til 

løntilskud med 50 pct. refusion, gruppering 009 og 010 minus 094. 
 
009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportud-

gifter til personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, grp. 012 
og 015. 

 
010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 80 pct. refu-
sion i de første 4 uger med ydelser 
 

011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 40 pct. refu-
sion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 
012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 30 pct. refu-
sion fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 
013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 20 pct. refu-
sion fra den 53. uge med ydelser 

 
014 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 
med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser 

 
015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 
med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser  

 
016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 
med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser  

 
017  Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 
med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser  
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Hovedkonto 8 Balanceforskydninger 
 
 
Hovedkonto 8 omfatter: 
 

 Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62) 
 Afdrag på lån (debetsiden på funktionerne 8.55.63-8.55.78) 
 Lånoptagelse (kreditsiden på funktionerne 8.55.63-8.55.78) 
 Forskydning i gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (funktion 8.55.79) 
 Forskydning i beholdningen af anlægsaktiver og omsætningsaktiver (8.58.80-

8.68.87) 
 Forskydninger i hensatte forpligtelser (8.72.90) 
 Forskydning i egenkapitalen (funktionerne 8.75.91-8.75.95) 

 
På hovedkonto 8 vises forskydningerne i kommunens balance. Dog er det frivilligt at 
anvende funktionerne 8.52.55 og 8.55.79-8.72.90, idet forskydningen i disse balance-
poster kan ske med modpost direkte på egenkapitalen. Funktionerne 9.22.01-9.75.94 
viser beholdningerne i kommunens balance. 
 
Det bemærkes, at der - som en undtagelse fra hovedreglen vedrørende specifikationer 
til budgettet - for hovedkonto 8 gælder, at mindstekravet til specifikationsgraden er fast-
sat til hovedfunktionsniveau. Dette gælder dog ikke for hovedfunktionen, ”FORSKYD-
NINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN”. For denne hovedfunktion udformes 
specifikationer til budgettet i overensstemmelse med de generelle regler, jf. afsnit 
5.2.6.d. 
 
Som en undtagelse fra det i øvrigt anvendte bruttoposteringsprincip budgetteres og 
bogføres forskydninger på funktionerne 8.22.01 til 8.52.62 som nettoforskydninger for 
hver funktion. 
 
I konsekvens heraf skal der ved registreringen af disse Balanceforskydninger funktions-
vis enten benyttes hovedart 6 eller hovedart 8. På funktion 8.51.52 er det dog autorise-
ret at benytte hovedart 8. Såfremt kommunen ønsker det, kan debet og kredit registre-
res på hver sin konto, f.eks. ved opdeling på grupperinger. 
 
 

FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 

8.22.01 Kontante beholdninger 
På denne funktion registreres forskydninger i kontanter, checks, postanvisninger m.v. - 
ved egentlige centrale kasser, ved lokale kasser samt ved faste forskudskasser og byt-
tepengekasser.  
 
Registrering ved egentlige centrale og lokale kasser sker dagligt og ved forskudskas-
ser, når afregning foretages. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved modtagelse af kontanter m.v. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved udbetaling, respektive indsætning af kontan-
ter m.v. på konto i pengeinstitut. Veksling af checks til kontanter registreres sædvanlig-
vis ikke særskilt. 
 

8.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
Registrering af debetbevægelser sker for egne indsætninger, når disse foretages, dvs. 
samtidig med indsætningen. 
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Øvrige indsætninger registreres på datoen for modtagelse af advisbilag, kontoudtog fra 
bank eller ved ajourføring af bankbog. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker for egne hævninger, når disse foretages, dvs. 
samtidig med afsendelsen af checks eller giromateriale. Andre hævninger registreres 
på datoen for modtagelsen af advisbilag eller kontoudtog. Gebyrer knyttet til indskud 
registreres under 7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
8.22.07 Investerings- og placeringsforeninger 
På funktionen registreres forskydninger i andele i udbyttegivende investerings- og pla-
ceringsforeninger jf. § 7, stk. 1, i bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fon-
des midler.  
 

8.22.08 Realkreditobligationer 
8.22.09 Kommunekreditsobligationer 
8.22.10 Statsobligationer m.v. 
8.22.11 Likvide aktiver udstedt i udlandet 
 
På disse funktioner registreres forskydninger i kommunens obligationsbeholdning. 
 
Registreringen foretages under dranst 5 på følgende autoriserede grupperinger: 
 
  001 Tilgang 
  002 Afgang 
 
Registrering af debetbevægelser sker på datoen for modtagelse af rådighed over obli-
gationerne. Disse registreres til samme dags kursværdi. Eventuelt kurstab ved låneop-
tagelse registreres på funktion 7.58.77. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved salg og udtrækning. Registreringen foretages 
til den bogførte kursværdi ved erhvervelsen, henholdsvis ved sidste årsafslutning. 
Kursgevinst eller kurstab registreres på funktion 7.58.78. 
 
Funktion 8.22.08 omfatter obligationer udstedt af realkreditinstitutter, pengeinstitutter 
m.v. 
 
Funktion 8.22.09 omfatter obligationer udstedt af Kommunekredit samt andre dansk 
møntede obligationer udstedt af danske kommuner. Funktion 8.22.10 omfatter værdi-
papirer udstedt af den danske stat, herunder statsobligationer, statsgældsbeviser, stats-
lån med variabel rente og skatkammerbeviser. 
 
Funktion 8.22.11 omfatter forskydninger i rentebærende obligationer, som handles på 
et reguleret marked, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af 
fondes midler. Alene likvide aktiver udstedt i udlandet skal registres på funktionen. . 
 

FORSKYDNINGER I TILGODEHAVENDER HOS STATEN (25) 

8.25.12 Refusionstilgodehavender 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende opgjorte restrefusioner. For lidt 
modtaget refusion debiteres, mens for meget modtaget refusion krediteres. 
 

8.25.13 Andre tilgodehavender 
På denne funktion registreres forskydninger i andre tilgodehavender hos staten. 
 
Registrering af debetbevægelser sker senest i forbindelse med regnskabsårets udløb. 
Registrering af kreditbevægelser sker ved indbetalingen. 
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Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 

 
 
Der er autoriseret følgende driftsgruppering: 
 

 001 Kontante tilgodehavender som følge af delingsaftalen  

Der er på funktionen autoriseret gruppering 003 til registrering af for-
skydninger som følge af reglerne om kompensation til myndigheder i 
forbindelse med delingsaftalen, jf. § 41, stk. 2, i bekendtgørelsen nr. 
877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, ret-
tigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. ja-
nuar 2007 i forbindelse med kommunalreformen.  

 

FORSKYDNINGER I KORTFRISTEDE 

TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28) 

8.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
 
8.28.15 Andre tilgodehavender 
På denne funktion registreres forskydninger i tilgodehavender hos borgere og kunder. 
Registreringen sker ved udsendelse af regning. 
 
På funktionerne kan endvidere registreres forskydninger i såvel tilsvars- som restance-
konti vedrørende underholdsbidrag. Registrering kan i stedet ske på funktion 8.38.36 
eller 8.48.48, jf. konteringsreglerne for disse funktioner. 
 
Registrering af debetbevægelser sker senest i forbindelse med regnskabsårets udløb. 
Registrering af kreditbevægelser sker ved indbetalingen. 
 

8.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 
Denne funktion anvendes ved årsskiftet som periodeafgrænsningskonto for udgifter og 
indtægter, som afholdes eller indbetales i gammelt regnskabsår, men som vedrører nyt 
regnskabsår. 
 
Funktionen skal anvendes til periodisering mellem regnskabsår af f.eks. forudbetalt løn, 
husleje, abonnementsudgifter, m.v. 
 
På funktionen registreres ikke udgifter og indtægter, der ifølge mere specifikke regler 
henføres til øvrige funktioner på hovedkonto 8, f.eks. funktionerne 8.28.14 og 8.52.56. 
 

8.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med over-
enskomst 

På denne funktion registreres forskydninger i selvejende institutioners likvide aktiver og 
tilgodehavende samt forudbetalinger af såvel kort- som langfristet karakter over for 
andre end overenskomstkommunen. 
 
Registrering sker i samme takt som registreringen af den selvejende institutions øvrige 
udgifter og indtægter i kommunens regnskab. 

 
8.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 
På denne funktion registreres forskydninger i tilgodehavender hos andre kommuner og 
regioner. 
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Dato: 18. oktober 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 

 
 
På funktionen registreres forskydning i kontante tilgodehavender hos kommuner og 
regioner i forbindelse med delingsaftalen, jf. § 41, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 877 af 16. 
september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte 
som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen.  
 
Der er autoriseret to grupperinger: 
 
 001 Kontante tilgodehavender hos andre kommuner som følge af de-

lingsaftalen  
 002 Kontante tilgodehavender hos regioner som følge af delingsaftalen  
 
Registrering af debetbevægelser sker senest i forbindelse med regnskabsårets udløb. 
Registrering af kreditbevægelser sker ved indbetalingen. 
 
 

FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32) 

8.32.20 Pantebreve 
På denne funktion registreres forskydninger i beholdningen af pantebreve i forbindelse 
med salg af fast ejendom eller udlån mod pant i fast ejendom, som ikke skal registreres 
på særskilte funktioner. Registreringen foretages til den nominelle værdi. 
 
Registrering af debetbevægelser sker i forbindelse med salget af ejendommen eller ved 
udbetaling af lånet. Endvidere debiteres kontoen på terminsdato med rentetilskrivning, 
såfremt der er aftalt rentehenstand. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved indfrielse af lån samt - på terminsdato - ved 
afdrag på lån. 
 

8.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i aktier, andelsbeviser og indskudsbeviser. 
 
På funktionen registreres indskud, der har karakter af kapitalindskud. Det vil sige ind-
skud, der registreres af den modtagende virksomhed som en del af egenkapitalen, og 
giver kommunen rettigheder og pligter som medejer af virksomheden. Det bemærkes, 
at tilskud, der ydes som drifts- eller anlægsudgift, og medfører en eventualrettighed, 
ikke registreres på denne funktion, men opføres på garanti- og eventualrettighedsfor-
tegnelsen. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved erhvervelse af aktiverne. Registreringen 
sker til anskaffelsesværdi. 
 
Registreringen af kreditbevægelser sker til bogført værdi ved afhændelse af aktiverne. 
Eventuelt kurstab eller -gevinst i forbindelse med handel med aktiverne registreres på 
funktion 7.58.78. 
 
Der er på funktionen på dranst 5 Balanceforskydninger oprettet en gruppering til regi-
strering af netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber. 
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8.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 
På denne funktion registreres forskydninger i langfristede tilgodehavender hos grund-
ejere for udført vej- og kloakarbejder samt for istandsættelse af gader og veje, der over-
tages som offentlige. 
 
Registrering af debetbevægelser sker i forbindelse med opgørelse af tilgodehavendet 
med modpost på hovedkonto 0 eller 2. I perioden, hvor kommunen udfører arbejdet, 
kan rentetilskrivning også debiteres kontoen. Endelig kan kontoen debiteres ved beta-
ling til pengeinstitut for uopfyldte lån, som kommunen har afgivet garantiforpligtelse for. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved indfrielse samt - på terminsdato ved afdrag af 
lån. 
 

8.32.23 Udlån til beboerindskud 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende udlån til borgerne til betaling af 
beboerindskud og forskydninger vedrørende beløb ydet til dækning af disse indskud. 
Endvidere registreres indfrielse af uopfyldte boligindskudslån, inklusive renter, som 
kommunen har afgivet garantiforpligtelse for. Statens andel registreres på funktion 
8.51.52. 
 
Endvidere registreres på funktionen kommunens betaling af beboerindskud til et bolig-
selskab, jf. § 74 i almenboligloven. 2/3 af beløbet kan hjemtages i statsrefusion. 
 
Registrering af debetbevægelser sker i forbindelse med udbetalingen af lånet, respekti-
ve indfrielse af uopfyldte lån i pengeinstitutter. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved tilbagebetaling af lånet. 
 
Eventuelle indgåede beløb vedrørende indeksregulering af boligindskud indtægtsføres 
direkte på funktion 7.32.23 samt - for statens andel - på funktion 8.51.52.  
 
8.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i udlån til finansiering af opførelse af ejen-
domme samt driftsstøttelån m.v. til kollegier. Det vil sige grundkapitalindskud (dvs. ind-
skud i Landsbyggefonden) samt udstedte driftsstøttelån. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved tilgodehavendets opståen, dvs. når kravet 
om udbetaling af kommunens udlånsandel kan opgøres. Registrering af kreditbevægel-
ser sker ved tilbagebetalingen. 
 
På funktionen er autoriseret en gruppering til registrering af indskud af grundkapital i 
private ældreboliger og tilbagebetalingen af indskud fra Landsbyggefonden. 
Der henvises i øvrigt til konteringsreglerne vedrørende almene boliger på funktion 
0.25.18. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger hertil: 
 
   001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 

Herunder registreres grundkapitalindskud i alment byggeri, jf. § 120 i 
lov om almene boliger. I forbindelse med salg af almene boliger, vil der 
ske tilbagebetaling af grundkapitalindskud. 

 
   002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger 

Herunder registreres grundkapitalindskud til almene ældreboliger, der 
opføres af kommunen, men som forudsættes af skulle overgå til en 
selvejende almen boliginstitution, jf. § 121 i lov om almene boliger. 
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Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 

 
 
   003 Driftsstøttelån 

Herunder registreres udbetalte driftsstøttelån. I forbindelse med salg af 
almene boliger, vil der ske tilbagebetaling af driftsstøttelån. 

 

8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
På denne funktion registreres forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter, efterle-
velseshjælp ydet som lån, henstandbeløb vedrørende frigørelsesafgift, boligindskud 
ved kommunens indgåelse af egne lejemål samt tilgodehavender, for hvilke der er ind-
rømmet afdragsvis betaling ud over ét år, og som ikke skal registreres på særskilte 
funktioner. 
 
På funktionen registreres endvidere indskud i virksomheder, der har karakter af lån til 
virksomheden. Der er tale om et indskud, når kommunen ikke herved pådrager sig plig-
ter eller rettigheder i forhold til virksomheden eller dennes kreditorer udover dem, der 
udtrykkeligt er nævnt i låneaftalen. Indskuddet indgår i virksomhedens regnskab under 
fremmedkapital og ikke under egenkapital. 
 
Det bemærkes, at tilskud, der ydes som drifts- eller anlægsudgift og medfører en even-
tualrettighed, ikke registreres på denne funktion, men opføres på garanti- og eventual-
rettighedsfortegnelsen. 
 
Det bemærkes endvidere, at eventuelle lån til selvejende sociale institutioner med 
overenskomst altid skal registreres efter de særlige regler for regnskabsføring for disse 
institutioner. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved tilgodehavendets opståen, det vil sige når 
ejendomsskatterne forfalder til betaling, ved indgåelse af lejemål, ved indgåelse af kon-
traktforhold i forbindelse med salg på ratevilkår, eller når der i øvrigt opstår et tilgode-
havende, der ikke vil blive afviklet inden for et år. 
 
Endvidere debiteres kontoen med rentetilskrivning vedrørende henstandsbeløb for 
ejendomsskatter samt eventuelt med rentetilskrivning på andre forhold efter særlig afta-
le. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved tilbagebetaling af henstandsbeløb, ved tilba-
gebetaling af indskud ved lejemålets ophør og i øvrigt ved afvikling af tilgodehavende. 
 
På funktionen er autoriseret en gruppering 001 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a, 
stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik). På grupperingen registreres forskydninger i efterlevel-
seshjælp ydet som lån. Statens andel af efterlevelseshjælp ydet som lån registreres på 
funktion 8.51.52 Anden gæld. Endvidere er der autoriseret en gruppering 002 til regi-
strering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter. 
 
Som følge af delingsaftalen er der endvidere autoriseret følgende grupperinger: Grup-
pering 003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen, gruppering 004 Udlån til 
regioner som følge af delingsaftalen og gruppering 005 Udlån til staten som følge af 
delingsaftalen.  
 

8.32.26 Ikke-likvide obligationer 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende obligationer, som ikke er hen-
ført til funktionerne 8.22.08-8.22.11. 
 
Der kan være tale om obligationer udstedt af selskaber, virksomheder m.v., der bl.a. er 
erhvervet med henblik på økonomisk støtte til formålet. 
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Registrering af debetbevægelser sker på datoen for modtagelse af rådigheden over 
obligationer og registreres til samme dags kursværdi. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved salg eller udtrækning til den bogførte kurs-
værdi ved erhvervelsen, henholdsvis ved sidste års afslutning. Kursgevinst eller kurstab 
registreres på funktion 7.58.78. 
 

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

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

 

MELLEMVÆRENDE MED SELSKABSGJORTE FORSYNINGSVIRKSOM-
HEDER 

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

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

 

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

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

8.38.36 Kommuner og regioner m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i krav på tredjemand, modtaget fra andre 
kommuner med henblik på opkrævning. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved modtagelse af anmodningen med kravet 
pålydende. Registrering af kreditbevægelser sker ved indbetalinger eller ved bortfald af 
krav. 
 
8.38.37 Staten 
På denne funktion registreres forskydninger i krav på tredjemand, modtaget fra staten 
med henblik på opkrævning. Kravene kan f.eks. vedrøre diverse skatter og afgifter m.v. 
 
Endvidere registreres på denne funktion forskydninger i aktiver, der modtages fra staten 
til videreforsendelse til borgerne. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved modtagelse af anmodningen med kravets 
pålydende. 
 
Registreringen af kreditbevægelser sker ved indbetalinger, ved bortfald af krav eller ved 
udlevering af aktiver. 
 

 

Der er på funktionen en autoriseret følgende grupperinger: 
 

001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig sær-
lig støtte 
 
Her registreres forskydninger i form af anmodning om krav på særlig støtte med 
tilbagebetalingspligt hos borgere, for perioden fra 1. oktober 2016, med henblik 
på opkrævning på vegne af staten, efter § 34 og kapitel 12 vedr. regler om til-
bagebetaling i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Modposteringer registreres på funktion 8.48.49 gruppering 001 

 

002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig sær-
lig støtte 
 
Her registreres forskydninger i form af nedskrivninger af krav på særlig støtte 
med tilbagebetalingspligt hos borgere, for perioden fra 1. oktober 2016, med 
henblik på opkrævning på vegne af staten, efter § 34 og kapitel 12 vedr. regler 
om tilbagebetaling i lov om aktiv socialpolitik. 

Formateret: Skrifttype: 10 pkt, Fed

Formateret: Indrykning: Venstre: 
1,27 cm

Formateret: Skrifttype: 10 pkt, Fed

Formateret: Skrifttype: 10 pkt, Fed

Formateret: Skrifttype: 10 pkt, Fed

Formateret: Skrifttype: 10 pkt, Fed

Formateret: Skrifttype: 10 pkt, Fed

Formateret: Skrifttype: 10 pkt, Fed

Formateret: Skrifttype: 10 pkt

Formateret: Normal, Indrykning:
Venstre:  1,27 cm, Tabulatorstop: Ikke
med  1 cm +  1,5 cm +  2,25 cm + 
12,4 cm

Formateret: Skrifttype: 10 pkt

Formateret: Skrifttype: Fed

Formateret: Skrifttype: (Standard)
Arial, 10 pkt, Fed

Formateret: Skrifttype: Fed
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Modposteringer registreres på funktion 8.48.49 gruppering 001 

 

003 Afskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig 
støtte 
 
Her registreres forskydninger i form af  afskrivning af krav på særlig støtte med 
tilbagebetalingspligt hos borgere, for perioden fra 1. oktober 2016, med henblik 
på opkrævning på vegne af staten, efter § 34 og kapitel 12 vedr. regler om til-
bagebetaling i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Modposteringer registreres på funktion 8.48.49 gruppering 001 

Formateret: Skrifttype: Fed
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FORSKYDNINGER I AKTIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (42) 

8.42.40 Beskyttelsesrumspulje 
På denne funktion registreres forskydninger i aktiver vedrørende beskyttelses-
rumspuljen. Det drejer sig om indbetalinger til beskyttelsesrumspuljen og om indtægts-
føring af forrentningen af midlerne i puljen. Endvidere udgiftsføres beløb svarende til 
afholdte anlægsudgifter vedrørende beskyttelsesrumspuljen og tilskud ydet til opførelse 
af beskyttelsesrum. 
 
Det bemærkes, at indbetalinger til beskyttelsesrumspuljen af hensyn til eventuel tilba-
gebetaling skal kunne henføres til den enkelte bidragyder og bygning. 
 
I forbindelse med regnskabsafslutningen udgiftsføres på funktionen et beløb svarende 
til de afholdte anlægsudgifter vedrørende beskyttelsesrumspuljen, som er afholdt på 
hovedkonto 0-6. Beløbet modposteres som en indtægt på de funktioner på hovedkonto 
0-6, hvor anlægsudgiften vedrørende opførelsen af de offentlige beskyttelsesrum i øv-
rigt er opført. Tilsvarende udgiftsføres på funktionen de tilskud, som er ydet til opførelse 
af sikringsrum på hovedkonto 0-6. Tilskuddet indtægtsføres på hovedkonto 0-6 på de 
funktioner, som vedrører de kommunale institutioner, hvortil der er ydet tilskud til opfø-
relse af sikringsrum. 
 
Endvidere indtægtsføres på kontoen rentetilskrivningen vedrørende beskyttel-
sesrumspuljen. Modposteringen foretages på funktion 7.52.56. 
 

8.42.41 Alderssparefond 
På denne funktion registreres forskydninger i alderssparefondens indskud i pengeinsti-
tut. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved indsættelse af fondens midler i pengeinstitut. 
Registrering af kreditbevægelser sker ved hævning af fondens midler i pengeinstitut. 
 

8.42.42 Legater 
På denne funktion registreres forskydninger i likvide aktiver, der tilhører legater, dvs. 
værdipapirbeholdninger og indskud på konti i pengeinstitutter samt ejendomsværdier. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved modtagelse af værdipapirer i forbindelse 
med ny kapital, ved køb af værdipapirer og ved indskud i pengeinstitut. Modtagne ejen-
domme registreres til ejendomsværdi. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved udtrækning af obligationer, ved afdrag på 
pantebreve og ved hævning af indskud i pengeinstitut.  
 
Registreringen sker på tidspunktet for den pågældende hændelse, når kommunen selv 
er administrerende, og på tidspunktet for modtagelse af meddelelse fra pengeinstitut 
m.v., når administration sker hos dette. 
 
Værdipapirer kan efter den enkelte kommunes bestemmelse registreres til kursværdi 
eller til nominel værdi. 
 

8.42.43 Deposita 
På denne funktion registreres forskydninger i aktiver vedrørende deposita. Alternativt 
kan registreringen, efter kommunens beslutning, ske i kontrolkartoteket eller på funktion 
8.45.47, hvortil der i øvrigt henvises. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved modtagelse af aktivet og registrering af 
kreditbevægelser ved tilbagelevering. 
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8.42.44 Parkeringsfond 
På denne funktion registreres forskydninger i aktiver vedrørende parkeringsfonden. Det 
bemærkes, at indbetalinger til parkeringsfonden af hensyn til eventuel tilbagebetaling 
skal kunne specificeres på de enkelte bidragydere. 
 
I forbindelse med regnskabsafslutningen indtægtsføres på hovedkonto 2 et beløb for 
afholdte udgifter i forbindelse med etablering af parkeringspladser, jf. konteringsregler-
ne til funktion 2.22.01. Beløbet modposteres på funktion 8.42.44. Endvidere indtægtsfø-
res på funktionen en eventuel rentetilskrivning vedrørende parkeringsfonden. Modpo-
steringen foretages på funktion 7.52.56. 
 

 

FORSKYDNINGER I PASSIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (45) 

8.45.45 Alderssparefond 
På denne funktion registreres forskydninger i de omfattede personers og kommuners 
indskud i fonden samt de fra fonden udbetalte beløb. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling fra fonden. Registrering af kredit-
bevægelser sker dels ved indbetaling til fonden, dels ved renteindtægter af fondens 
aktiver. 
 

8.45.46 Legater 
På denne funktion registreres forskydninger i passiver tilhørende legater, dvs. selve 
legatkapitalen, dennes driftsregnskab samt eventuel prioritetsgæld vedrørende fast 
ejendom. 
 
Registrering af debetbevægelser sker i forbindelse med betaling af legatportioner, ren-
ter af prioritetsgæld og andre ejendomsudgifter vedrørende legater, ved henlæggelser 
til kapitalen samt ved afdrag på prioritetsgæld. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved tilgang af ny kapital, ved kursgevinster i for-
bindelse med køb af obligationer samt ved overførte driftsbeløb til legatkapitalen. End-
videre krediteres renteindtægter af værdipapirer m.v. samt huslejeindtægter og aktie-
udbytter. 
 
Endelig krediteres for optagelse af lån i fast ejendom. 
 
Værdipapirer kan efter den enkelte kommunes bestemmelse registreres til kursværdi 
eller til nominel værdi. 
 

8.45.47 Deposita 
På denne funktion registreres forskydninger i kapital, som kommunen modtager: 
 

  Til opbevaring 
  Som depositum for tilbudsmateriale 
  Som sikkerhed for betaling til kommunen af forfaldne skatter, vareleverancer og 

arbejde samt for leverandørers opfyldelse af kontrakter. 
 
Kommunen kan beslutte, at kapital, der enten modtages til opbevaring eller som depo-
situm for tilbudsmateriale, ikke skal registreres i kommunens regnskab, men i kontrol-
kartotek eller lignende. 
 
Kapital til opbevaring og deposita, der i henhold til beslutning skal registreres i kommu-
nens regnskab, samt kapital, der tjener som sikkerhed, skal registreres (kredit) på den-
ne funktion. 
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Såfremt der er tale om andre aktiver end kontanter, kan kommunen selv bestemme, om 
modposteringen skal ske på funktion 8.42.43 eller på nærværende funktion. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved tilbagebetaling eller frigivelse samt ved 
indlevering af deposita i form af aktiver, når det er besluttet at modpostere disse på 
nærværende funktion. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved modtagelse, uanset om der er tale om kon-
tanter eller andre aktiver. 
 
 

FORSKYDNINGER I PASSIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING 
ELLER UDBETALING FOR ANDRE (48) 

Under denne hovedfunktion registreres forskydninger i tilsvar over for andre kommuner 
eller staten vedrørende krav modtaget til opkrævning. Endvidere registreres forskydnin-
ger i aktiver, der er modtaget til videreforsendelse (passivsiden) samt beløb, der er 
modtaget til udbetaling. 
 
Kommunen kan beslutte, at registreringen i stedet foretages på funktion 8.28.14 eller 
8.28.15. 
 
Modpostering registreres normalt på funktion 8.38.36 eller 8.38.37. 
 
Kommunen kan ligeledes her beslutte, at registrering af modposten (aktivet) i stedet 
skal ske på nærværende funktioner. 
 

8.48.48 Kommuner og regioner m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i tilsvar over for andre kommuner vedrø-
rende krav på tredjemand, hvor kommunen er anmodet om at bistå ved opkrævningen. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afregning til den anmodende kommune af de 
opkrævede beløb eller ved bortfald af krav. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved modtagelse af anmodningen med kravets 
pålydende.  
 
8.48.49 Staten 
På denne funktion registreres forskydninger i tilsvar over for staten vedrørende: 
 

 Krav, der er modtaget eller beregnet til opkrævning 
 Aktiver, der er modtaget til videreforsendelse eller udlevering 
 Beløb, der er modtaget til udbetaling til tredjemand, f.eks. statstilskud til forbed-

ring af boligmassen 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afregning til staten af de opkrævede beløb 
eller ved bortfald af krav, ved udlevering af modtagne aktiver samt ved udbetaling af 
tilskud til tredjemand. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved modtagelse af anmodning om opkrævning 
med kravets pålydelse, ved modtagelse af aktiver til videreforsendelse eller udlevering 
samt ved modtagelse af beløb til udbetaling til tredjemand. 
 
Der er på funktionen en autoriseret en gruppering: 
 

001 Forskydninger i tilsvar til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig Formateret: Skrifttype: Fed

Formateret: Skrifttype: 10 pkt, Fed
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støtte 
 
Her registreres forskydninger i tilsvar til staten vedrørende tilbagebetalingsplig-
tig særlig støtte, for perioden fra 1. oktober 2016, efter § 34 og kapitel 12 vedr. 
regler om tilbagebetaling i lov om aktiv socialpolitik.  

 
 
. 

Formateret: Skrifttype: 10 pkt

Formateret: Indrykning: Venstre: 
1,27 cm

Formateret: Skrifttype: 10 pkt

Formateret: Skrifttype: 10 pkt

Formateret: Skrifttype: 10 pkt

Formateret: Skrifttype: 10 pkt
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FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 

8.50.50 Kassekreditter og byggelån 
Denne funktion anvendes, når der med et pengeinstitut er truffet aftale om benyttelse af 
kassekreditter og byggelån. 
 
Det bemærkes, at forbigående overtræk på check-, folio- eller kontokurant-konti forbli-
ver på funktion 8.22.05. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved direkte indsætning af midler eller ved over-
førsel fra andre bankkonti samt ved den endelige prioritering til afløsning af byggelånet. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved træk på kontoen, herunder renter og provisi-
on. 
 
På funktionen registreres endvidere kreditbevægelser ved udstedelse af certifikater til 
den udstedte kurs, mens debetbevægelserne ved indløsning sker til kurs 100. Ligele-
des skal låneprovenuet ved REPO-forretninger uanset løbetiden krediteres på denne 
funktion. 
 

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 

8.51.52 Anden gæld 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten. 
Der er tale om statens andel af beboerindskudslån, statens andel af efterlevelseshjælp 
ydet som lån samt statens andel af frigørelsesafgift. 
 
Det drejer sig om sygedagpenge og dagpenge vedrørende graviditet, barsel og adopti-
on samt godtgørelse i forbindelse med IGU-forløb, hvortil staten yder 100 pct. refusion. 
Endvidere drejer det sig om ATP-bidrag, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Endelig 
drejer det sig om orlovsydelser til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændigt er-
hvervsdrivende. 
 
Det bemærkes, at Udbetaling Danmark har overtaget myndighedsopgaverne vedrøren-
de delpension og fleksydelse pr. 1. maj 2015. De relevante grupperinger på funktionen 
vil blive slettet med virkning fra budget 2017.  
 
Der er til registrering af de sociale pensioner m.v. autoriseret følgende grupperinger: 
    
  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 
  018 Delpension 
  090 Refusion af offentlige pensioner 
  092 Refusion af børnetilskud 
  093 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 
  094 Refusion af andre familieydelser 
  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 
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  103 ATP-bidrag delpension 
  105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen  
  106 Fleksydelse 
  107 Bidrag vedr. fleksydelse 
  108 Refusion vedr. fleksydelse 
  109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten. 
  110 Betalinger vedrørende pas 
  111 Betalinger vedrørende kørekort 
  112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skatteplig-

tig) 
  113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensionsordning (ikke skat-

tepligtig) 
  114 Dagpenge til EØS-borgere 
  115 Gebyr vedrørende grundvandskortlægning 
  116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 
  117 ATP-bidrag til fleksjobansatte 
  118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i ressourceforløb 
  119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 
  120 RefusionUdbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov 

om integrationsgrunduddannelse § 10 
 
 
Det bemærkes, at der vedrørende gruppering 013 Afløb af sygedagpenge vedr. perio-
den før 28. december 2015 i øvrigt bør foretages en særskilt registrering (undergruppe-
ring) af forskudsvis udlagte sygedagpenge. Den særskilte registrering foretages af hen-
syn til opgørelse og afstemning af udlæg. 
 
På gruppering 096 konteres kommunernes refusion af udlæg vedrørende godtgørelse 
for deltagelse i IGU-skoleforløb – herunder befordringsgodtgørelse, jf. lov om integrati-
onsgrunduddannelse § 10. 
 
På gruppering 106 Fleksydelse, konteres kommunens udbetalinger af fleksydelse til 
fleksydelsesmodtagerne. På gruppering 107 Bidrag vedr. fleksydelse, konteres de af 
kommunen opkrævede fleksydelsesbidrag hos dem, der er tilmeldt fleksydelsordningen. 
På gruppering 108 Refusion vedr. fleksydelse, konteres statens refusion af fleksydelse. 
På gruppering 109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten, konteres 
kommunens overførsel af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten. Hertil kommer, at 
eventuelle tilbagebetalinger (udbetalinger) af fleksydelsesbidrag modposteres på denne 
gruppering.  
 
På gruppering 110, Betalinger vedrørende pas, og gruppering 111, Betaling vedrørende 
kørekort, angives borgerens betaling for udstedelse af pas eller kørekort som en kredit-
postering idet dette er at betragte som en kortfristet gæld til staten. Ved overførsel af 
betalinger til Rigspolitiet debiteres beløbet den respektive gruppering. Begge registre-
ringer har modpost på funktion 8.22.01 Kontante beholdninger eller funktion 8.22.05 
Indskud i pengeinstitutter m.v.. 
 
På gruppering 112 konteres tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag, som udbetales 
kontant og dermed er skattepligtige. Her konteres desuden tilbagebetaling af fleksydel-
sesbidrag, der vedrører bidrag indbetalt i perioden fra 16. maj 2011 og indtil udtræden 
af fleksydelsesordningen, jf. § 3, stk. 4, i Lov nr. 1367 af 28. december 2011 om æn-
dring af lov om fleksydelse. 
 
På gruppering 113 konteres tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag, som overføres til 
pensionsordning og dermed ikke er skattepligtige. Her konteres desuden den skattefri 
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kontante tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag, der vedrører perioden før 16. maj 2011, 
jf. § 3, stk. 4, i Lov nr. 1367 af 28. december 2011 om ændring af lov om fleksydelse. 
 
Samtlige beløb registreres under dranst 5 på hovedart 8. For ydelser, hvor staten yder 
100 pct. refusion, registreres refusionen på art 8.6 Statstilskud, hvorimod udbetalinger 
registreres direkte på hovedart 8 eller på en frivillig art herunder. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til personlige tillæg til pensionen (personlige tillæg, 
helbredstillæg mv.) samt refusion heraf registreres på funktion 5.48.67. 
 
På gruppering 114 konteres udbetalinger af dagpenge til EØS-borgere, jf. forordning 
(EØF) 1408/71.  
 
På gruppering 115 konteres den statslige andel af gebyrer vedrørende grundvandskort-
lægning. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling eller afregning. Registrering af 
kreditbevægelser sker i forbindelse med registrering af statens andel af beboerind-
skudslån og henstand med frigørelsesafgift samt ved indbetalinger, herunder modtagne 
refusionsbeløb. 
 

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 

8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende kirkelige skatter og afgifter. 
 
Registreringen foretages under dranst 5 på følgende, autoriserede grupperinger 
  001 Forskudsbeløb af kirkeskat 
  002 Afregning af forskelsbeløb 
  006 Fællesfonden 
  011 Afregning af kirkeskat med andre kommuner 
  012 Efterbetaling og bøder 
  013 Landskirkeskat 
  014 Lokale kirkelige kasser 
 
Registrering af debetbevægelser sker, når beløb udbetales til de kirkelige myndigheder 
og ved afregning af skyldigt mellemværende med Skatteministeriet i forbindelse med 
maj afregningen. 
 
Registrering af kreditbevægelser omfatter kirkelige skatter og afgifter, der modtages fra 
Skatteministeriet, tilskud fra præsteembedernes fællesfond samt bøder, efterbetalinger 
m.v. 
 

8.52.54 Andre kommuner og regioner 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld til andre kommuner og regioner. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling. Registrering af kreditbevægelser 
sker i forbindelse med registrering af udgifterne på de forskellige driftskonti m.v. 
 
Der er autoriseret to grupperinger som følge af delingsaftalen:  
  001 Kontant kompensation til andre kommuner som følge af delingsaftalen 
  002 Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen 
 

8.52.55 Skyldige feriepenge 
På denne funktion kan registreres forskydninger i skyldige feriepenge. Alternativt kan 
forskydningen registreres direkte på 9.52.55 med modpost på 9.75.99 Balancekonto.  
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8.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
 
8.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
På disse funktioner registreres forskydninger i gæld til borgere og leverandører. For-
skydninger i gæld, som afvikles via edb-remitteringssystemer, kan registreres på funkti-
on 8.52.56. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling. Registrering af kreditbevægelser 
sker i forbindelse med registrering af udgifterne på de forskellige driftskonti m.v. 
 

8.52.58 Edb fejlopsamlingskonto 
Denne funktion anvendes ved edb-regnskabssystemer til registrering af posteringer, der 
ikke kan accepteres af de logiske bogføringskontroller. 
 
Registrering af bevægelser via edb-systemet sker automatisk, mens rettelser af fejl i 
almindelighed må foretages manuelt, når årsagen til fejlen er fundet. 
 
Alle fejl skal være fundet og omposteret inden regnskabsafslutningen. 
 

8.52.59 Mellemregningskonto 
På denne funktion registreres forskydninger i mellemregningsforhold med borgere, in-
terne mellemregninger samt indeholdt A-skat m.v. og registreret moms. 
 
Det bemærkes, at der på funktion 8.52.59 skal oprettes en konto for hver enkelt moms-
registrering. Kontoen skal være specificeret således: 
  xx Indgående moms 
  xx Udgående moms 
  xx Afregning af moms 
 
Afregningen skal ske særskilt for hver momsregistrering. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling eller afregning. Registrering af 
kreditbevægelser sker ved indbetaling eller tilbageholdelse. 
 
Der er på funktionen under dranst 5 Balanceforskydninger autoriseret en gruppering til 
over-/underdækning vedrørende elforsyning. 
 

8.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 
På denne funktion registreres forskydninger i kortfristet gæld og forudbetalte beløb 
samt kapital, som den selvejende institution har selvstændig dispositionsret over (gaver 
til særlige formål, deponerede beløb fra beboere m.fl., kassekreditter og byggelån). 
 
Herudover registreres på funktionen de mellemregninger, den selvejende institution har 
i forhold til overenskomstkommunen, hvad enten disse er af aktiv eller passiv karakter. 
 
Registrering af den selvejende institutions Balanceforskydninger sker i samme takt, 
som den selvejende institutions øvrige udgifter og indtægter registreres i kommunens 
regnskab, dog mindst én gang om året. 
 
Registrering af ændring i kommunens mellemregning med institutionen sker senest i 
forbindelse med årsafslutningen. 
 

8.52.62 Afstemnings- og kontrolkonto 
Denne funktion anvendes til afstemnings- og kontrolkonti, som det efter den enkelte 
kommunes vurdering anses for hensigtsmæssigt at udskille fra andre funktioner for at 
sikre sig bedre overblik over området. 
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De omhandlede konti skal balancere, dvs. at summen af debetbevægelser skal svare til 
summen af kreditbevægelser. 
 

FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD (55) 

Denne hovedfunktion omfatter dels afdrag på lån, der registreres som debetposter un-
der dranst 6, hovedart 6, dels lånoptagelse, der registreres som kreditposter under 
dranst 7, hovedart 8. 
 

8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
På denne funktion registreres forskydninger i selvejende institutioners langfristede 
gæld. Dette gælder også gæld over for overenskomstkommunen. 
Registrering sker i samme takt, som den selvejende institutions øvrige udgifter og ind-
tægter registreres i kommunens regnskab, dog mindst én gang om året. 
 
Registrering af ændring i kommunens mellemregning med institutionen sker senest i 
forbindelse med årsafslutningen. 
 

8.55.64 Stat og hypotekbank 
 
Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen  
 
Her registreres forskydninger i langfristet gæld til staten i relation til delingsaftalen, jf. § 
41, stk. 2, i bekendtgørelsen nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og 
passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 
2007 i forbindelse med kommunalreformen.  
 

8.55.65 Andre kommuner og regioner 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen  
 

  001 Lån hos andre kommuner som følge af delingsaftalen  

Her registreres lån hos andre kommuner som følge af reglerne om 
kompensation til myndigheder i forbindelse med delingsaftalen, jf. § 41, 
stk. 2, i bekendtgørelsen nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af 
aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af op-
gaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalrefor-
men.  

 
   002 Lån hos regioner som følge af delingsaftalen  

Her registreres lån til regioner som følge af reglerne om kompensation 
til myndigheder i forbindelse med delingsaftalen, jf. § 41, stk. 2, i be-
kendtgørelsen nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og 
passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytnin-
ger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen.  

 
8.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
 
8.55.67 Andre forsikringsselskaber 
 
8.55.68 Realkredit 
 
8.55.70 Kommunekredit 
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8.55.71 Pengeinstitutter 
På disse funktioner registreres forskydninger i lån med løbetid ud over et år hos staten, 
andre kommuner og regioner (herunder lån fra fonde i regionen hidrørende fra frigørel-
sesafgifter) samt hos forsikringsselskaber, realkreditinstitutter og pengeinstitutter. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag eller indfrielse. Ved anvendelse af 
indkøbte obligationer til afdrag/indfrielse debiteres kontoen med det nominelle beløb. 
Kursgevinst eller evt. kurstab i forbindelse hermed registreres på funktion 7.58.78. En-
delig foretages debitering ved afvikling af gæld i forbindelse med salg af ejendomme. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved lånenes optagelse (hjemtagelse), dvs. ved 
prioritering af fast ejendom, ved udstedelse af gældsbreve, ved overtagelse af gæld i 
forbindelse med køb af fast ejendom eller når der i øvrigt opstår et gældsforhold med 
varighed ud over et år overfor offentlige myndigheder, pengeinstitutter m.v. 
 
Alle lån registreres med den nominelle værdi, idet et eventuelt kurstab registreres på 
funktion 7.58.77. 

 
8.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld vedrørende klimainvesteringer på 
spildevandsområdet. 
 
Det bemærkes at al gæld vedrørende klimainvesteringer registreres her uanset kreditor. 

 
8.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
På disse funktioner registreres forskydninger i offentligt udbudte obligationslån, herun-
der lån, der er fast overtaget af pågældende bank eller lånekonsortium.  
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag eller indfrielse. 
 
Hvor opkøb af udenlandsk møntede obligationer til amortisation træder i stedet for ud-
trækning, debiteres kontoen ved købet med den pålydende værdi, baseret på valuta-
kursen på købstidspunktet. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved lånenes optagelse med den nominelle værdi 
og - for udenlandske låns vedkommende - til valutakursen på hjemtagelsestidspunktet, 
idet eventuelt kurstab registreres på funktion 7.58.77. 
 

8.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
På denne funktion registreres forskydninger i prioritetslån og gældsbreve samt andre 
former for langfristede lån, f.eks. leverandørkreditter af varighed over ét år hos private 
personer og virksomheder. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag, indfrielse eller overdragelse. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved lånenes optagelse, dvs. ved udstedelse af 
gældsbreve, ved træk på leverandørkreditter, ved overtagelse af privat pantegæld eller 
udstedelse af gældsbreve i forbindelse med køb af fast ejendom og i øvrigt når der 
opstår et gældsforhold, der har varighed ud over ét år, og som ikke henhører under 
andre funktioner under langfristet gæld. 
 

8.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
På denne funktion registreres forskydninger i lån, optaget i udlandet (bortset fra obliga-
tionslån), herunder leverandørkreditter af varighed over ét år hos udenlandske firmaer. 
Forskydninger i lån optaget i udenlandsk valuta hos en indenlandsk kreditor registreres 
på den relevante funktion vedrørende indenlandske kreditorer.  
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Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag eller indfrielse. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved optagelse af lån eller ved træk på leveran-
dørkreditter. 
 
Alle debet- og kreditbevægelser i årets løb registreres i danske kroner i over-
ensstemmelse med de ved transaktionerne anvendte valutakurser. 
 
I det omfang omlægninger af udlandslån sker uden kassebevægelser, registreres om-
lægningerne (valutakurstab eller -gevinster) alene som statusop- eller nedskrivninger 
på funktion 9.55.76 med modpost på balancekonto 9.75.99.  
 

8.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 
På denne funktion registreres forskydninger i langfristet gæld vedrørende ældreboliger. 
 
Det bemærkes, at al langfristet gæld vedrørende ældreboliger registreres her uanset 
kreditor. 
 

8.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld vedr. færgeinvesteringer. 
 
Det bemærkes, at gæld vedrørende færgeinvesteringer registreres her uanset kreditor. 

 
8.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver  
På denne funktion kan registreres forskydninger i gæld vedrørende finansielt leasede 
aktiver. Registrering af debetbevægelser sker ved betaling af leasingydelsens afdrags-
del. Alternativt kan forskydningen registreres på 9.55.79 med modpost på 9.75 99 ba-
lancekonto.  
 
 

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (58) 

Der er for funktionerne 8.58.80-8.58.84 autoriseret følgende grupperinger, der relateres 
til aktivets finansieringskilde:    
 
  001 Takstfinansierede aktiver  
  002 Selvejende institutioners aktiver  
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver  
           

8.58.80 Grunde 
På denne funktion kan registreres til- og afgange ved køb og salg af grunde. Af- og 
nedskrivninger krediteres i så fald funktionen. Evt. opskrivning foretages ved at debitere 
funktionen med modpost på 8.75.94 Reserve for opskrivninger. Alternativt kan forskyd-
ningen registreres direkte på 9.58.80 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.95.  

 
8.58.81 Bygninger  
På denne funktion kan registreres til- og afgange ved køb og salg af bygninger. Af- og 
nedskrivninger krediteres i så fald funktionen. Evt. opskrivning foretages ved at debitere 
funktionen med modpost på 8.75.94 Reserve for opskrivninger. Alternativt kan forskyd-
ningen registreres direkte på 9.58.81 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.95.  
 

8.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmid-
ler  

På denne funktion kan registreres til- og afgange ved køb og salg af tekniske anlæg, 
maskiner, større specialudstyr og transportmidler. Af- og nedskrivninger krediteres i 
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så fald funktionen. Evt. opskrivning foretages ved at debitere funktionen med modpost 
på 8.75.94 Reserve for opskrivninger. Evt. opskrivning foretages ved at debitere funkti-
onen med modpost på 8.75.94 Reserve for opskrivninger. Alternativt kan forskydningen 
registreres direkte på 9.58.82 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.95.  
 

8.58.83 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr  
På denne funktion kan registreres til- og afgange ved køb og salg af inventar. Af- og 
nedskrivninger krediteres i så fald på funktionen. Alternativt kan forskydningen registre-
res direkte på 9.58.83 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.95.  
 

8.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for 
materielle anlægsaktiver  
På denne funktion kan registreres til- og afgange vedrørende materielle anlægsaktiver 
under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver. Ved tilgange debiteres 
funktionen, mens den krediteres ved afgange. Alternativt kan forskydningen registreres 
direkte på 9.58.84 med modpost på funktionerne 9.75.91-9.75.93 og 9.75.95.  
 
 

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (62) 

8.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsak-
tiver  
På denne funktion kan registreres til- og afgange af udviklingsprojekter og andre er-
hvervede immaterielle anlægsaktiver. Af- og nedskrivninger krediteres i så fald funktio-
nen. Alternativt kan forskydningen registreres direkte på 9.62.85 med modpost på funk-
tionerne 9.75.91-9.75.93 og 9.75.95.  
 
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets finan-
sieringskilde:    
 
  001 Takstfinansierede aktiver  
  002 Selvejende institutioners aktiver  
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver            
 
 

OMSÆTNINGSAKTIVER-VAREBEHOLDNINGER (65) 

8.65.86 Varebeholdninger/-lagre  
På denne funktion kan registreres til- og afgange vedrørende varebeholdninger/-lagre. 
Ved tilgange debiteres funktionen, mens den krediteres ved afgange. 
 
Alternativt kan forskydningen registreres direkte på 9.65.86 med modpost på funktio-
nerne 9.75.91-9.75.93 og 9.75.95.  
 
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets finan-
sieringskilde:    
 
  001 Takstfinansierede aktiver  
  002 Selvejende institutioners aktiver  
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver            
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OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG (68) 

8.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg  
På denne funktion kan registreres til- og afgange vedrørende grunde og bygninger be-
stemt til videresalg. Eventuelle op- eller nedskrivninger henholdsvis debiteres og kredi-
teres funktionen. Alternativt kan forskydningen registreres direkte på 9.68.87 med mod-
post på funktionerne 9.75.91-9.75.94.  
 
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets finan-
sieringskilde:    
 
  001 Takstfinansierede aktiver  
  002 Selvejende institutioners aktiver  
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver            

 
 
HENSATTE FORPLIGTELSER (72) 

8.72.90 Hensatte forpligtelser  
På denne funktion registreres ændringer i kommunens hensatte forpligtelser. Ved for-
øgelse af forpligtelsen krediteres funktionen, mens den debiteres ved formindskelse. 
Alternativt kan forskydningen registreres direkte på 9.72.90 med modpost på funktio-
nerne 9.75.99. Balancekonto.  
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen, såfremt denne anvendes: 
 
  001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner 
 
   002  Bonusbetaling vedr. jobcentre 
 
   003  Arbejdsskader 
 

EGENKAPITAL (75) 

8.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver  
 
8.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver  
 
8.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver  
Der er tale om tekniske funktioner som afspejler forskydninger på funktionerne 9.75.91-
9.75.93. 
 

8.75.94 Reserve for opskrivninger  
På denne funktion registreres evt. opskrivninger af kommunens materielle anlægsakti-
ver. Ved opskrivning krediteres funktionen. 
 

8.75.95 Modpost for donationer 
På denne funktion registreres forskydninger i egenkapitalen vedrørende donationer af 
aktiver eller modtagelse af tilskud til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i 
kommunens serviceproduktion 
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7.0 Bogføring 
 
Ifølge den kommunale styrelseslovs § 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvor-
ledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse med 
årsbudgettet og kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger. Desuden forpligtes kom-
munerne efter lovens § 42 til i et særligt regulativ at fastsætte nærmere regler for ind-
retningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen m.v. 
 
Endelig er det i bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision 
m.v. fastsat, at den regnskabsmæssige supplementsperiode løber fra regnskabsårets 
udgang til udgangen af februar januar måned i det følgende regnskabsår. Kommunal-
bestyrelsen kan dog i kommunens kasse- og regnskabsregulativ fastsætte en kortere 
supplementsperiode. Men denne må ikke fastsættes til at udløbe før den 15. januar. 
 

Om bogføringen generelt 
Registreringen i det kommunale regnskabssystem omfatter først og fremmest kommu-
nernes eksterne transaktioner, altså transaktioner, der opstår mellem kommunen og 
omverdenen. Denne registrering vedrører således objektivt konstaterbare størrelser. 
 
Som det fremgår af kapitel 2, rummer regnskabssystemet også mulighed for registrering 
af interne afregninger mellem forskellige omkostningssteder og funktioner. Dette kan 
enten ske ved anvendelse af de interne arter på hovedart 9 eller ved plus/minus poste-
ringer på de eksterne arter. Også for de interne afregninger er udgangspunktet, at regi-
streringen så vidt muligt bør bero på konstaterbare forhold. 
 
Medmindre konteringsreglerne foreskriver en beregningsmæssig fordeling, bør fordelin-
ger baseret på mere skønsmæssige vurderinger og lignende altså så vidt muligt ikke 
lægges til grund for registreringer i regnskabssystemet. Opgaver af denne art bør snare-
re løses i særlige oversigter m.v. uden for selve regnskabssystemet. På hovedart 0 Be-
regnede udgifter og de dertil hørende arter vil skønsmæssige vurderinger dog være 
nødvendige bl.a. i forbindelse med fastsættelse af levetider for (amts)kommunens ma-
terielle aktiver. 
 
Budget- og regnskabssystemet giver generelt rammer med hensyn til den praktiske til-
rettelæggelse af registreringen og den bogholderimæssige proces generelt i den enkelte 
kommune. 
 
Det er imidlertid en hovedregel, at de regler og procedurer, som den enkelte kommune 
fastlægger, skal være kendetegnet ved en kontinuitet over tiden. Der bør med andre ord 
ikke gennemføres hyppige ændringer i de regnskabsmæssige regler og procedurer - 
herunder i supplementsperiodens længde som kan medvirke til at vanskeliggøre en 
vurdering af det kommunale regnskab. 
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Dette kontinuitetsprincip er ikke til hinder for, at den enkelte kommune kan foretage 
ændringer, som er begrundet ud fra hensynet til en bedre tilrettelæggelse af arbejds-
gange og lignende forhold. 
 

Bogføringen i regnskabsåret 
Processen i forbindelse med køb af en vare eller tjenesteydelse vil generelt kunne illu-
streres som i følgende oversigt: 
 

    Bogholderimæssig proces    Materiel proces 
    Ordren afgives 
    (disponering) 
 

    















(betaling)

)(fakturaen

  leverandør  lsendesBeløbet ti

        ystemet   regnskabss i sregistrereRegningen 

udbetaling  tilanvisesRegningen 

  attesteres og eskontrollerRegningen 

  modtages   Regningen 

 

   Varen modtages fra 
   leverandør 
   (transaktion) 
 
 

 
Oversigten viser en normalt forekommende proces. Der vil naturligvis i praksis kunne 
forekomme andre procesforløb. 
 
Der kan ske en registrering på forskellige tidspunkter i den skitserede proces. Af-
hængigt af tilrettelæggelsen af økonomistyringen i den enkelte kommune kan det end-
videre være hensigtsmæssigt at foretage en registrering på flere forskellige tidspunkter. 
 
Ud fra oversigten kan defineres 3 tidspunkter i den bogholderimæssige proces: 
 
Disponeringstidspunktet, som udtrykker tidspunktet for en bindende ordreafgivelse. Det 
vil sige det tidspunkt, hvor en ansvarlig på kommunens vegne indgår en bindende aftale 
om en leverance, typisk bestilling af varer og materiel eller tjenesteydelser. 
 
Transaktionstidspunktet, som er det tidspunkt, hvor leveringen foregår eller arbejdet 
præsteres. 
 
Betalingstidspunktet, som er det tidspunkt, hvor betalingen finder sted. Det kan define-
res som det tidspunkt, hvor der hæves (indsættes) på de likvide konti. 
 
Ud fra hensynet til den økonomiske styring af indkøb vil en registrering på disponerings-
tidspunktet kunne være ønskelig. Hensynet til regnskabsaflæggelse og bevillingskontrol 
stiller krav om en nøjagtig beløbsregistrering, hvilket ofte nødvendiggør en registrering 
senere i processen, når regningen er modtaget. Endelig kan peges på en registrering på 
betalingstidspunktet med henblik på likviditetsstyringen. 

Varen forbruges 
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Den bogholderimæssige registrering i regnskabsåret må generelt tilrettelægges i over-
ensstemmelse med de regler og procedurer, som er fastsat i kommunens kasse- og 
regnskabsregulativ og i overensstemmelse med de registreringskrav, som følger af ind-
retningen af kommunens økonomiske styring. 
 
Budget- og regnskabssystemet indeholder som nævnt ikke et mere detaljeret regelsæt 
for tilrettelæggelsen af denne registrering. Dog er det et krav, at der altid skal ske regi-
strering af betalingen på betalingstidspunktet. 
 

God bogføringsskik 
Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.   
 
Den gode bogføringsskik kan beskrives som, hvad der til enhver tid anses for god skik 
og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.  
 
Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Det kommunale budget- og 
regnskabssystem og øvrige relevante forskrifter er fulgt. 
 
Regnskabsmaterialet  
Materialet, der samlet dokumenterer bogføringens udførelse og verificerer dens 
rigtighed er benævnt: regnskabsmaterialet. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske 
registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler 
om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde 
opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som 
er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revisionsprotokoller.  
   
A. Overskuelig tilrettelæggelse  
Bogføringen skal tilrettelægges og udføres på en overskuelig måde og give et overblik 
over kommunens dispositioner.   
 
B. Transaktions- og kontrolspor 
Kommunen skal sikre eksistensen af et transaktions- og kontrolspor i tilrettelæggelsen 
af bogføringen.   
 
Transaktionsporet sikrer sammenhængen mellem den enkelte postering og regnskabets 
hovedposter. Det skal med andre ord være muligt at kontrollere, om alle posteringer er 
med i regnskabet, og hvilke posteringer regnskabets poster er sammensat af.  
 
Kontrolsporet dokumenterer de faktiske posteringer. Kravet om kontrolspor forudsætter 
derfor, at der kan identificeres et bilag på baggrund af en given postering, og at 
sammenhængen mellem postering og bilag er entydig. Kontrolsporet udgør en vigtig del 
af den samlede dokumentation for, at udgiften er afholdt korrekt.  
 
C. Registreringer 
Alle transaktioner registreres nøjagtigt og snarest muligt efter, at de forhold, der ligger til 
grund for registreringerne, foreligger, dog senest på betalingstidspunktet.    
 
D. Attestation og afstemninger 
De enkelte registreringer kan henføres til et bilag og tidsmæssige placering i 
bogføringen. Registreringer af hver transaktion skal ske efter fastlagte og konsistente 
metoder.  
 
Der skal foretages regelmæssige afstemninger mellem registreringer og kasse- og 
likviditetsbeholdningen, samt på øvrige beholdningskonti.   
Afstemning sikrer, at registreringerne er aktuelle, og at der ikke er transaktioner, som 
ikke er registreret. 
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E. Forretningsgangsbeskrivelser, herunder anvendelse af IT.  
Kommunen udarbejder beskrivelser af de af virksomheden anvendte (IT)-systemer, 
herunder de manuelle forretningsgange / arbejdsrutiner, samt de interne 
kontrolprocedurer.     
 
Beskrivelserne skal indeholde oplysninger om, dels hvorledes systemerne sikrer 
fuldstændighed og nøjagtighed af det materiale, der danner grundlag for 
registreringerne, herunder eventuelle aftaler om overførsel af data, der registreres i 
virksomheden, herunder beskrivelser af IT-anvendelsen.  
 
F. Fejl og misbrug 
Bogføringen skal tilrettelægges og udføres således, at regnskabsmaterialet ikke 
ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod misbrug. 
 
Regnskabsmaterialet sikres blandt andet mod fejl og misbrug gennem en betryggende 
funktionsadskillelse mellem kasse- og bogholderifunktion. Funktionsadskillelsen kan 
understøttes af sikkerhedsprocedure i relation til kommunens IT-systemer via 
adgangsbegrænsning og passwords.  
 
Adgangsbegrænsningen til de elektroniske systemer skal endvidere sikre, at fremmede 
ikke kan bogføre uden tilladelse. Brugerkontrollen skal tilpasses det af kommunen 
anvendte system.  
 
G. Opbevaring 
Regnskabsmaterialet må ikke ødelægges eller forsvinde, og regnskabsmaterialet skal i 
hele perioden opbevares på betryggende vis. Af dette følger, at der skal være 
umiddelbar adgang til materialet, og interessenter, herunder revision, skal umiddelbart 
kunne få adgang til materialet. Omvendt må som minimum følge, at almindelige borgere 
ikke umiddelbart kan få adgang til materialet.  
 
Opbevaringskravet omfatter endvidere beskyttelse mod ødelæggelse som følge af 
brand, tyveri, forvanskning, anden utilsigtet ødelæggelse eller bortskaffelse, samt 
uforsætlige eller uagtsomme handlinger.  
 
H. Opbevaringslængde.  
Regnskabsmateriale fra kommuner skal opbevares i 3 år fra udløbet af det regnskabsår, 
som regnskabsmaterialet vedrører, jf. lov om forældelse af fordringer og arkivlovgivnin-
gens regler om bevaring og kassation. Såfremt anden opbevaringslængde af andet 
regnskabsmateriale er fastsat i anden lovgivning gælder denne. 
 
I. Udskrift af regnskabsmaterialet 

Kommunen afgør, hvilket medie regnskabsmaterialet skal opbevares på.  
 
Vælges elektroniske opbevaringsformer må det være i overensstemmelse med god 
bogføringsskik, at regnskabsmaterialet til enhver tid kan udskrives i klar skrift, ligesom 
der af sikkerhedsmæssige hensyn tages de nødvendige forholdsregler vedrørende 
sikkerhedskopiering, samt at læsbarheden kontrolleres med jævne mellemrum 

 

Bogføring i supplementsperioden 
I forbindelse med den regnskabsmæssige årsafslutning kan der opstå nogle særlige 
problemer med hensyn til spørgsmålet om, hvilket årsregnskab en given udgift eller ind-
tægt skal henføres til. Her gælder som hovedregel følgende: 
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Regnskabsføringen i supplementsperioden skal ske i regnskabet for det år, hvori 
transaktionen finder sted. 

 
Denne hovedregel er benævnt transaktionsprincippet. 
 
Hovedreglen er som sådan uafhængig af den bogholderimæssige proces. Den ændres 
altså ikke af, at selve registreringen eventuelt sker i et andet kalenderår. 
 
Som almindeligt forekommende situationer kan her peges på: 
 

 Regning for en i regnskabsåret leveret vare eller ydelse når først frem til registre-
ring efter regnskabsårets afslutning. 

 
Hovedreglen indebærer her, at der inden supplementsperiodens udløb skal ske 
en henføring af udgiften til regnskabsåret. 
 
Efter supplementsperiodens udløb kan der ske henføring til regnskabsåret. Dette 
må bero nærmere på det konkrete tidspunkt for regningens modtagelse og regi-
strering og den praktiske tilrettelæggelse af regnskabsafslutningen i kommunen 
(jf. dog nedenfor om afslutningsposteringer). 
 

 Forudbetaling i regnskabsåret af en ydelse, der leveres i det følgende regnskabs-
år. For eksempel udbetaling i december måned af januarløn til tjenestemænd. 

 
Udgiften skal henføres til det nye regnskabsår. Der benyttes en mellemregnings-
konto på hovedkonto 8 mellem regnskabsåret og det nye regnskabsår, jf. konte-
ringsreglerne herfor (kapitel 4, afsnit 4.8). 

 
Hovedreglen om anvendelse af transaktionsprincippet i supplementsperioden gælder 
ikke alene for udgifter og indtægter som følge af køb og salg af varer og ydelser, herun-
der betaling af lønninger. Det gælder således også udgifter og indtægter i forbindelse 
med indkomstoverførsler, skatter og afgifter, refusion m.v. Med hensyn til særlige situa-
tioner, der kan opstå i forbindelse med års-afslutningen, herunder vedrørende posterne 
på de finansielle hovedkonti 7 og 8, henvises i øvrigt til reglerne for kontering på de en-
kelte konti i kapitel 4. 
 

Afslutningsposteringer 
Efter supplementsperiodens udløb kan der være behov for at foretage visse afslut-
ningsposteringer i form af omposteringer, altså ikke pengeposteringer, i det afsluttede 
regnskabsår. 
 
Det er som hovedregel kommunen selv, der træffer afgørelse vedrørende sådanne af-
slutningsposteringer i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastlagt i 
kommunens kasse- og regnskabsregulativ m.v. 
 
I en række tilfælde skal der dog foretages afslutningsposteringer. Det gælder således 
slutberegning af statsrefusion, der ofte ikke foreligger ved supplementsperiodens udløb.  
Der henvises herom til reglerne for kontering på de enkelte konti i kapitel 4. 
 

Ligeledes skal der foretages afslutningsposteringer for finansieringsbeløb i henhold til 
bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommu-
nerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.  
 


