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Orientering om ”Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007”, samt
2. omgang rettelsessider
Indledning
Hermed orienteres kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalg om ændringer i
Budget- og regnskabssystem for kommuner, der trådte i kraft den 1. august 2006 og
finder anvendelse for kommunernes budgetter og regnskaber fra og med 2007. Det
eksisterende Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner finder
fortsat anvendelse på regnskab 2006 og ophæves herefter.
1. Afsnit 2.6
For at undgå at en kommune kan udskyde tilbagebetalingen til momsrefusionsordningen ved salg af anlæg indenfor 5 år, ændres teksten i kapitel 2.6, side 7, afsnit 8 og 9
til følgende:
”For anlægsudgifter gælder, at refunderet købsmoms skal tilbagebetales til momsrefusionsordningen, hvis anlægget sælges inden for en periode af 5 år. Denne tilbagebetalingsregel administreres som udgangspunkt således, at tilbagebetalingen opgøres løbende i forbindelse med salget af anlægget.
Ved salg af samlede anlæg er det tilstrækkeligt at opgøre tilbagebetalingen ved kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsregnskabet. Ved etapevis salg af et anlæg,
f.eks. byggegrunde, skal tilbagebetalingen ske løbende eller mindst én gang årligt, således at refunderet købsmoms tilbagebetales for de dele af anlægget, der er etableret i
en periode på op til 5 år før salget”.
2. Afsnit 3.2 og 4.2
Følgende gruppering autoriseres på funktion 2.32.31 Busdrift:
001 Busdrift, herunder individuel handicapkørsel, udført af private leverandører
Her registreres udgifter vedrørende busruter og individuel handicapkørsel udført af
private leverandører herunder tilskud til trafikselskaber for busruter og individuel handicapkørsel udført af private leverandører.

Følgende gruppering autoriseres på funktion 2.32.33 Færgedrift:
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001 Færgedrift udført af private leverandører
Her registreres udgifter vedrørende færgedrift udført af private leverandører herunder
tilskud til trafikselskaber for færgedrift udført af private leverandører.

Følgende gruppering autoriseres på funktion 2.32.35 Jernbanedrift:
001 Jernbanedrift udført af private leverandører
Her registreres udgifter vedrørende jernbanedrift udført af private leverandører

Årsagen til ændringerne i budget- og regnskabssystemet er, at kommuner fra 1. januar
2007 kan få refunderet udgifter, der indirekte betales til lønsumsafgift, når der anvendes private leverandører til personbefordring, via momsrefusionsordningen for kommuner.
Dette nødvendiggør en særskilt registrering af kommuners udgifter til private leverandører på transportområdet.
Trafikselskaber skal fra 1. januar 2007 opdele kommunens tilskud til trafikselskabet, så
det fremgår hvilke udgifter, der relaterer sig til busdrift og færgedrift udført af private
leverandører.
3. Afsnit 3.3 og 4.3
Funktion 3.38.78 Elevtilskud ændres til Kommunale tilskud til statsligt finansierede
selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Ændringen består først og fremmest i, at give
kommunerne mulighed for på funktionen, at kontere andre kommunale tilskud til særlig
tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, fx social- og sundhedsskoler. Det skal bemærkes, at "landbrugsskoler" er
udgået af teksten; der er tale om en ældre formulering, der stammer fra dengang landbrugsskolerne var en del af de frie kostskoler, mens de i dag har status som "erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner".
På funktionen autoriseres desuden følgende gruppering 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.

4. Afsnit 3.4
På funktion 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ændres
navnet for gruppering 001 til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.
”Efter udskrivning” udgår hermed af grupperingsnavnet.
5. Afsnit 3.4 og 4.4
Følgende gruppering autoriseres på funktion 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning:
003

Personbefordring udført af private leverandører
Her registreres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, som er udført af en privat leverandør.
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Årsagen til ændringerne i budget- og regnskabssystemet er som beskrevet ovenfor, at
kommuner fra 1. januar 2007 kan få refunderet udgifter, der indirekte betales til lønsumsafgift, når der anvendes private leverandører til personbefordring via momsrefusionsordningen for kommuner og regioner. Dette nødvendiggør en særskilt registrering
af kommuners udgifter til private leverandører af personbefordring på området for genoptræning og vedligeholdelsestræning.
6. Afsnit 3.5.4
Den anførte aldersgrænse på under 67 år bortfalder på gruppering 003 Ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne på funktion 5.38.53 Kontaktperson- og
ledsageordninger.
7. Afsnit 3.5.5 og 4.5.5
Følgende gruppering autoriseres på funktion 5.46.60 Introduktionsprogram m.v.
096 Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister
Her registreres tilskud efter lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006 § 15
om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne.

Årsagen er, at Folketinget forventes at vedtage, at tilskuddet også gives i 2007, jf. forslag til finanslov for 2007 (tekstanmærkning 109 under § 18 Integrationsministeriet) og
finanslovsaftalen af 7. november 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.
8. Afsnit 3.5.8 og 4.5.8
Det fremgår af såvel kontoplanen som konteringsreglerne til funktion 5.58.80 Revalidering (dranst 2), grp. 004, at refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 % sker
for 001, 002, 004-006, 008 og 011. Det skal bemærkes, at der ikke er refusion vedr.
grp. 004-005, da disse omhandler lønudgifter. Såvel kontoplan som konteringsregler
korrigeres i overensstemmelse hermed.
9. Afsnit 3.5.9 og afsnit 4.5.9
Følgende grupperinger udgår på funktion 5.68.94 Pilotjobcentre:
003 Projekter finansieret af lokale beskæftigelsesråd til fremme af virksomhedsrettede initiativer
Årsagen er, at der er tale om midler, som kommunerne allerede skal aflægge regnskab for.
015 Aktiveringsydelse til forsikrede ledige under vejledning og opkvalificering
019 Aktiveringsydelser for forsikrede ledige under virksomheds- og
arbejdspraktik
Grupperingerne 015 og 019 udgår, da aktiveringsydelse til forsikrede ledige udbetales
af a-kasserne.

Der er desuden indsat en række nye grupperinger på funktion 5.68.94 Pilotjobcentre.
Dette skyldes bl.a. indholdet af velfærdsaftalen. Endvidere er der sket en afklaring af
hvorledes visse ordninger i praksis skal fungere.
De nye grupperinger er som følger:
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003

Erstatninger
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til erstatning ved en persons tilskadekomst under deltagelse i opkvalificerings- og vejledningstilbud og virksomhedspraktik, jf. § 133, stk. 1 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

015

Flyttehjælp
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til forsikrede og ikke forsikrede ledige
arbejdssøgende, der har skiftet bopæl i forbindelse med overtagelse af arbejde
i en region, hvor der er eller forventes mangel på arbejdskraft eller er gode beskæftigelsesmuligheder.
Udgifterne er omfattet af Aktivitetspuljen, jf. §§ 7,8 og 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der i øvrigt skal konteres under gruppering 007 Aktivitetspulje.
Grupperingen er udskilt fra gruppering 007 eftersom flyttehjælp er en lovbunden
ydelse med et loft på 25.000 kr. pr. person der flytter, hvorfor der er behov for
en tæt opfølgning.

019

Tidlig indsats – forsikrede ledige
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til længerevarende opkvalificering og
vejledning for forsikrede ledige i 1. ledighedsperiode, jf. § 36, stk. 4 i Lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats samt tekstanmærkning nr. 127 i Finansloven for
2007.
Ordningen vil først træde i kraft i løbet af 2007.

100

Tidlig indsats – ikke forsikrede ledige
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til længerevarende opkvalificering og
vejledning for ikke forsikrede ledige i 1. ledighedsperiode, jf. § 36, stk. 4 i Lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats samt tekstanmærkning nr. 127 i Finansloven
for 2007. Ordningen vil først træde i kraft i løbet af 2007.

101

Jobrotation (afløb på tidligere ordning)
Her konteres pilotjobcentrenes udgifter til afløb på den tidligere jobrotationsordning, jf. §§ 97 og 98 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

102

Jobrotation (forenklet, permanent ordning)
Her konteres pilotjobcentrenes udgifter til uddannelse og jobrotationsydelse i
forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. velfærdsaftalen og
ændringer til finansloven for 2007.

103

Jobrotation – særlige grupper med en videregående uddannelse
Her konteres pilotjobcentrenes udgifter til uddannelse og jobrotationsydelse i
forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. velfærdsaftalen og
ændringer til finansloven for 2007. Der er her tale om en ordning med fokus på
beskæftigede med en uddannelse.

104

Servicejob
Her konteres pilotjobcentrenes udgifter til tilskud til servicejobs for ledige i arbejde hos statslige arbejdsgivere, jf. §§ 1 og 2 i Lov om ophævelse af lov om
servicejob. Det drejer sig om servicejobs oprettet inden den 1. april 2002.

105

Tilskud
Her konteres det statslige tilskud til pilotjobcentrenes beskæftigelsesindsats
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overfor de statslige målgrupper, jf. §§ 20 og 70 i Styringsloven.
Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende gruppering:
001 Refusion af udgifter vedr. pilotjobcentre med 100 pct. refusion (grp. 010,
011, 012, 016, 017, 018, 102 og 104)

På funktion 5.68.94 Pilotjobcentre er der foretaget en række tilføjelser og præciseringer
vedr. følgende grupperinger bl.a. med det formål, at gøre reglerne så udtømmende
som muligt.
004

Vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige
Det tilføjes i konteringsreglerne, at hvis der i pilotjobcentrene er personer, som
fortsat er i forløb i forbindelse med styrket opkvalificering af kortuddannede ledige, jf. bekendtgørelse nr. 507 af 11. juni 2004 skal udgifterne hertil konteres
på grupperingen.

006

Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede
I konteringsreglerne til grupperingen angives det, at der under visse betingelser
gives tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler, henholdsvis elevkontrakter med beskæftigede personer, der er fyldt 25 år. Det præciseres endvidere, at der kan gives tilskud til uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) inden for
fagområder med gode beskæftigelsesmuligheder og fagområder med mangel
på arbejdskraft på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked.

007

Udgifter vedr. aktivitetspulje
Det præcises i konteringsreglerne, at der kan afholdes udgifter til sprog- og døvetolke ved pilotjobcentrenes kontakt med borgerne, gennemførelse af jobplaner og aktiviteter samt ved den lediges kontakt med en arbejdsgiver. Det bemærkes endvidere, at udgifter vedr. udbud til fx annoncer og konsulentbistand
skal konteres her. Det anføres, at udgifter til koordination og projektledelse, når
dette rækker ud over pilotjobcenterets forpligtelser, til evaluering af den aktive
beskæftigelsesindsats samt til administrationsbidrag for arbejdsskader i forbindelse med deltagelse i tilbud skal registreres her.
Endelig angives det, at hvis der i pilotjobcentrene er personer, der fortsat er i
forløb i forbindelse med Arbejdsmarkedsrådenes aktivitetspulje, jf. §§ 7, 8, 99
og 102 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt i forbindelse med pulje til
nyskabende initiativer, jf. § 36 i Lov om ansvaret for og styringen af beskæftigelsesindsatsen konteres udgifterne her.
Navnet for grupperingen ændres til ”aktivitetspulje”.

008

Udgifter til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige
Det tilføjes i konteringsreglerne, at her kan der afholdes udgifter til materialer i
forbindelse med den lediges deltagelse i et kursus, hvor materialerne ikke indgår i prisen.

013

Flaskehalsproblemer
Det angives i konteringsreglerne, at her kan registreres udgifter vedrørende opkvalificering og vejledning, refusion af flaskehalskurser hos andre aktører, opkvalificering i forbindelse med ansættelse af beskæftigede samt udgifter til
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hjælpemidler og mentorer. Det skal bemærkes, at tilskuddet til statslige målgrupper fra flaskehalsbevillingen skal registreres på denne gruppering. Ligeledes skal her registreres acontobeløbet, som udbetales vedr. flaskehalsindsatsen for statslige grupper af ledige.

Konteringsreglerne er endvidere blevet ændret på funktion 5.68.94 Pilotjobcentre:
014

Akutte flaskehalsproblemer
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter og tilskud til den akutte flaskehalsindsats vedrørende de statslige målgrupper, som der kan ydes tilskud til fra de regionale beskæftigelsesråds pulje til løsning af akutte flaskehalsproblemer, jf.
Styringsloven § 42. Beløbet, som pilotjobcentrene får udbetalt til den akutte flaskehalsindsats for statslige grupper, skal ligeledes registreres her.

016

Løntilskud forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere
Her registreres pilotjobcentrenes forsørgelsesudgifter vedr. løntilskud til statslige arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. Lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 1.
Udbetalingen af løntilskud vedr. forsikrede ledige hos andre offentlige arbejdsgivere end statslige vedrører den kommunale del af jobcentret og skal ikke konteres her.
Hvis der i pilotjobcentrene er personer, som fortsat er i forløb efter § 12 i Lov
om en aktiv arbejdsmarkedspolitik registreres udgifterne ligeledes på denne
gruppering.
Navnet for grupperingen ændres til ”Løntilskud til forsikrede ledige – statslige
arbejdsgivere”.

017

Løntilskud forsikrede ledige – private arbejdsgivere.
Her registreres pilotjobcentrenes forsørgelsesudgifter vedr. løntilskud til private
arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. Lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 1.
Hvis der i pilotjobcentrene fortsat er personer, der fortsat er i forløb efter § 12 i
Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik konteres udgifterne ligeledes på denne
gruppering.

018

Løntilskud - Uddannelsesaftaler
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter vedr. løntilskud for forsikrede og ikkeforsikrede ledige ved uddannelsesaftaler for ledige, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 68, stk. 2.
Hvis der i pilotjobcentrene er personer, der fortsat er i forløb efter § 27c i lov om
en aktiv arbejdsmarkedspolitik (bekendtgørelse nr. 560 af den 2. juli 1999 eller
bekendtgørelse nr. 1222 af den 19. december 2002) konteres udgifterne ligeledes på denne gruppering.

På funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger autoriseres følgende gruppering:
096

Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere.
Her registreres tilskud efter lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts 2006 om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Tilskuddene vedrører
kun aktiverede kontanthjælpsmodtagere, som deltager i undervisningen som

7
led i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskud vedrørende øvrige kursister, som ikke deltager i danskundervisningen efter kapitel
10-12 registreres på 5.46.60 Introduktionsprogram m.v. gruppering 096.

Årsagen er, at Folketinget har vedtaget, at tilskuddet også gives i 2007, jf. tekstanmærkning 109 på Finanslov 2007 under § 18 Integrationsministeriet.
10. Afsnit 3.7
Det fremgik af orienteringsskrivelsen af 18. oktober 2006 pkt. 7.1, at de autoriserede
grupperinger under funktion 7.67.88 Diverse omkostninger og indtægter vedrørende
kontant kompensation til og fra andre myndigheder i forbindelse med nedlæggelse af
amtskommuner m.v. blev flyttet til andre funktioner. Det skal bemærkes, at den omlagte funktion er nedlagt.
11. Afsnit 3.8 og 4.8
På funktion 8.51.52 Anden gæld autoriseres gruppering 108 Refusion vedr. fleksydelse
og gruppering 109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten.
Følgende grupperinger udgår på funktion 8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter:
003 Forskudsbeløb af ligningsprovenu
004 Afregning af kirkeskatterestancer
005 Inddrevne kirkeskatterestancer
007 Efterreguleringer vedr. tidligere års kirkeskat
008 Uerholdelige og eftergivne kirkeskatter
010 Indgåede afskrevne kirkeskatter

12. Afsnit 3.8 og 4.8
Som følge af at kommunerne pr. 1. januar 2007 overtager opgaven med udstedelse af
pas og kørekort autoriseres på funktion 8.51.52 Anden gæld følgende grupperinger:
110 Betalinger vedrørende pas
111 Betalinger vedrørende kørekort

Konteringen foretages som en kreditpostering ved borgerens betaling for udstedelse af
pas eller kørekort, idet dette er at betragte som en kortfristet gæld til staten. Ved overførsel af betalinger til Rigspolitiet debiteres beløbet den respektive gruppering.
13. Afsnit 3.9
I kontoplanen ændres nummereringen af gruppering 003 kontante tilgodehavender hos
staten som følge af delingsaftalen til 001 på funktion 9.25.13 Andre tilgodehavender,
hvorved der skabes overensstemmelse med nummerangivelsen af grupperingen i konteringsreglerne.
På funktion 9.51.52 Anden gæld ændres nummereringen af gruppering 001 Kontant
kompensation til staten som følge af delingsaftalen til 105 med henblik på at skabe
parallelitet mht. gruppering 105 på funktion 8.51.52 Anden gæld.
14. Afsnit 4.0
På funktion 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri ændres konteringsreglen til gruppering
006 Beboertilskud til:
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Herunder registreres udgifter til tab på ydede lån til betaling af beboerindskud, jf. §§ 70 og 71 i
lov om individuel boligstøtte. På funktion 08.32.23. foretages bogføring af selve beboerindskudslånet.

15. Afsnit 4.5.3
I konteringsreglerne til funktion 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, gruppering 001 Forebyggende hjemmebesøg tilføjes det, at indtægter [udover
udgifter] kan registreres her.
16. Afsnit 4.5.7
Fra 1. januar 2007 skal udgifterne til beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtagere og
visse grupper af kontanthjælpsmodtagere, jf. § 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke aktiveres i et tilstrækkeligt omfang, jf. bek. 680 af 22. juni 2006,
konteres på funktion 5.57.73 Kontanthjælp. Indledningen til konteringsreglerne til funktion 5.57.73 Kontanthjælp samt gruppering 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter
kapitel 10 og 11 på funktion 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere justeres i
overensstemmelse hermed.
Det fremgik under pkt. 5.9 i orienteringsskrivelsen af 18. oktober 2006 om aktiverede
kontanthjælpsmodtagere, at refusion af godtgørelsen skulle konteres under 5.63.98,
dranst 2, gruppering 007. Der skulle rettelig have stået 5.68.98, dranst 2, gruppering
007. Konteringsreglerne til gruppering 007 Godtgørelse på 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere korrigeres i overensstemmelse hermed.
På funktion 5.57.75 ændres ”tilskud” til ”hjælp” i navnet for gruppering 012 Tilskud til
opkvalificering, hjælpemidler og introduktion med henblik på at skabe overensstemmelse med kontoplanen.
17. Afsnit 4.7
Fra 1. januar 2007 finansieres momsrefusionsordningen via kommuners og regioners
bloktilskud. Følgelig udgår følgende tekst:
Bidrag der afregnes den 1 januar, 1. februar og 1. marts restanceføres i regnskabet for
foregående år"
I Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner udgår tillige følgende i
afsnit 4.7 side 10: "Bidragene afregnes med 1/12 månedligt fra og med 1. april til og
med 1. marts i det efterfølgende regnskabsår" (Bemærk: Rettelsesside medfølger ikke)
18. Afsnit 4.8
I konteringsreglerne til funktion 8.22.01 Kontante beholdninger findes en henvisning til
funktion 8.28.16 forudbetalte udgifter. Henvisningen udgår, idet funktion 8.28.16 er
nedlagt.
19. Afsnit 4.9
I konteringsreglerne til hovedfunktion 9.22 Likvide aktiver tilføjes det, at funktionerne
9.22.08-9.22.11 indgår i beregningsgrundlaget vedr. kontrol af kassekreditreglen jf.
Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommuners låntagning og
meddelelse af garantier.
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På funktion 9.32.24 Indskud i Landsbyggefonden ændres navnet for gruppering 002 til
Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger med henblik på at skabe en klar overensstemmelse med den underliggende konteringsregel.
20. Afsnit 7.1.2
I afsnittet om proceduren for regnskabsaflæggelse præciseres det, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse, jf.
§ 45, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse.
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Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner
Afsnit 2.6
Afsnit 3.2
Afsnit 3.3
Afsnit 3.4
Afsnit 3.5.4
Afsnit 3.5.5
Afsnit 3.5.8
Afsnit 3.5.9
Afsnit 3.7
Afsnit 3.8
Afsnit 3.9
Afsnit 4.0
Afsnit 4.2
Afsnit 4.3
Afsnit 4.4
Afsnit 4.5.3
Afsnit 4.5.5
Afsnit 4.5.7
Afsnit 4.5.8
Afsnit 4.5.9
Afsnit 4.7
Afsnit 4.8
Afsnit 4.9
Afsnit 7.1

Med venlig hilsen

Stig N.S. Wessman

side 7
side 1
side 2
side 1
side 2
side 1
side 1
side 1-3
side 4
side 3
side 1-2
side 6
side 3-4
side 11
side 1-2
side 5
side 2
side 4+11 og 12
side 4
side 1-6 og 11
side 10
side 1+12
side 1+5
side 1

Ad. pkt. 1
Ad. pkt. 2
Ad. pkt. 3
Ad. pkt. 4+5
Ad. pkt. 6
Ad. pkt. 7
Ad. pkt. 8
Ad. pkt. 9
Ad. pkt. 10
Ad. pkt. 11 + 12
Ad. pkt. 13
Ad. pkt. 14
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Institutionens budget optages i kommunens årsbudget uden købsmoms, og ved institutionens aflæggelse af regnskabet til kommunen skal udgifterne registreres på de relevante arter på normal vis, hvorved købsmoms automatisk udskilles og henføres til funktion 7.65.87.
Optagelse af anlægsposterne for selvejende og private institutioner (bortset fra private
lederejede institutioner), med hvem der er indgået driftsoverenskomst før anlægsarbejdernes påbegyndelse, indebærer, at der kan ydes momsrefusion af afholdte anlægsudgifter. I de tilfælde, hvor en institution har lejet sig ind eller vil leje sig ind i bygninger ejet
af andre end institutionen, kan der ikke ydes momsrefusion af anlægsudgifterne, jf.
også ovenfor.
Tilbagebetalingsregler vedrørende momsrefusionsordningen
For indtægtsdækket driftsvirksomhed skal købsmoms, der dækkes af huslejeindtægter,
undtages fra refusion. Det sker ved, at 7,5 pct. af de bogførte egne huslejeindtægter på
art 7.1 fragår ved den månedlige saldoopgørelse af købsmomsen til refusion.
For øvrige former for indtægtsdækket driftsvirksomhed foretages der ikke modregning.
Af hensyn til en korrekt opgørelse af tilbagebetalingsgrundlaget og af afstemningsmæssige årsager er det nødvendigt at anvende en særlig art til registrering af
egne huslejeindtægter.
Konteringsreglerne er derfor udformet således, at art 7.1 forbeholdes huslejeindtægter,
der ikke stammer fra fremlejemål. Indtægter i form af varmebidrag (herunder acontobidrag) i forbindelse med de nævnte lejemål skal ligeledes registreres på art 7.1. Alle
øvrige lejeindtægter skal registreres på art 7.2 eller art 7.9.
Tilbagebetalingsbeløbet, der vil indgå som minuspost i den månedlige saldoopgørelse
til Indenrigs- og Sundhedsministeriet af beløb til momsrefusion, skal registreres på funktion 7.65.87, gruppering 003. Registreringen af modposterne til tilbagebetalingsbeløb
skal ske på gruppering 004.
.
For anlægsudgifter gælder, at refunderet købsmoms skal tilbagebetales til momsrefusionsordningen, hvis anlægget sælges inden for en periode af 5 år. Denne tilbagebetalingsregel administreres som udgangspunkt således, at tilbagebetalingen opgøres løbende i forbindelse med salget af anlægget.
Ved salg af samlede anlæg er det tilstrækkeligt at opgøre tilbagebetalingen ved kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsregnskabet. Ved etapevis salg af et anlæg,
f.eks. byggegrunde, skal tilbagebetalingen ske løbende eller mindst én gang årligt, således at refunderet købsmoms tilbagebetales for de dele af anlægget, der er etableret i
en periode på op til 5 år før salget
Refusionen af købsmoms, som skal tilbagebetales, opgøres på grundlag af anlægsregnskabets udgifter på de momsbærende arter. Der tilbagebetales en andel af
refusionen svarende til salgsindtægternes andel af de samlede udgifter i regnskabet
inkl. moms. Tilbagebetalingen kan dog højst svare til den refusion, der er udbetalt.
Tilbagebetalingen opføres på saldoopgørelsen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet
som en minuspost under gruppering 003. Registreringen af modposterne til tilbagebetalingsbeløb skal ske under gruppering 004.
Det tilføjes, at lodsejerfinansierede anlægsudgifter vedrørende spildevandsanlæg (funktionerne 1.35.40-1.35.43) ikke er omfattet af ovennævnte tilbagebetalingsregel.
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Ved udbetaling af erstatninger for skader eller lignende skal købsmoms refunderet i
forbindelse med udbedring af den pågældende skade ikke tilbagebetales til momsrefusionsordningen.
Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af tilskud til
kommunen fra fonde, private foreninger, institutioner mv. er ikke omfattet af refusionsordningen. Dette gælder tilsvarende for anlægstilskud fra EU's strukturfonde viderefordelt af den danske stat, og direkte anlægstilskud fra EU. (Tilskud fra offentlige myndigheder og andre offentlige instanser er som udgangspunkt ikke omfattet af refusionsordningens tilbagebetalingsregel).
Denne regel administreres ved, at et beløb svarende til 17,5 pct. af de nævnte typer af
tilskud tilbagebetales til momsrefusionsordningen.
Tilbagebetalingen opføres på saldoopgørelsen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet
som en minuspost under gruppering 003 med modpost på gruppering 004.
Eksempel:
Eksemplet viser kontering af udgifter og købsmoms samt refusion heraf i forbindelse
med folkeskoleområdet
Konto for
Konto for
refusion af
Kassekonto
købsmoms
købsmoms
(på funktion 7.65.87, (på funktion 7.65.87,
(på funktion 3.22.01)(på funktion 8.22.01)
grp 003)
grp 002)
6001)
6001)
1501)
2)
300
3002)
752)
3)
500
5003)
1253)
4)
300
3004)
754)
4255)
6)
425
÷4256)
Konto for
folkeskoler

Noter til kontoskitserne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Udgifter til øvrige varekøb - art 2.9
Udgifter til anskaffelser - art 2.7
Udgifter til entreprenør og håndværkerydelser - art 4.5
Udgifter til øvrige tjenesteydelser m.v. - art 4.9
Udgifter til købsmoms
Refusion af købsmoms - opføres som "negativ udgift" på funktion 7.65.87, gruppering 002
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Transport og infrastruktur

FÆLLES FUNKTIONER (22)
2.22.01 Fælles formål
2.22.03 Arbejder for fremmed regning
2.22.05 Driftsbygninger og -pladser
KOMMUNALE VEJE (28)
2.28.11
2.28.12
2.28.14
2.28.22
2.28.23

Vejvedligeholdelse m.v.
Belægninger m.v.
Vintertjeneste
Vejanlæg
Standardforbedringer af færdselsarealer

KOLLEKTIV TRAFIK (32)
2.32.30 Fælles formål
2.32.31 Busdrift
001 Busdrift, herunder individuel handicapkørsel, udført af private
leverandører
2.32.33 Færgedrift
001 Færgedrift udført af private leverandører
2.32.34 Lufthavne
2.32.35 Jernbanedrift
001 Jernbanedrift udført af private leverandører
HAVNE (35)
2.35.40 Havne
2.35.41 Lystbådehavne m.v.
2.35.42 Kystbeskyttelse
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FOLKEBIBLIOTEKER (32)
3.32.50 Folkebiblioteker
1 Drift
003 Bøger m.v.
008 Andre udlånsmaterialer
KULTUREL VIRKSOMHED (35)
3.35.60 Museer
2 Statsrefusion
002 Ordinært statstilskud
004 Ekstraordinært statstilskud
3.35.61 Biografer
3.35.62 Teatre
2 Statsrefusion
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre
3.35.63 Musikarrangementer
2 Statsrefusion
002 Refusion vedrørende musikskoler
3.35.64 Andre kulturelle opgaver
FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V. (38)
3.38.70 Fælles formål
3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning
1 Drift
001 Undervisning
3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
1 Drift
002 Aktiviteter
3.38.74 Lokaletilskud
1 Drift
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning.
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
092 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den
folkeoplysende voksenundervisning.
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige
folkeoplysende foreningsarbejde.
3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed
3.38.77 Daghøjskoler
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende
uddannelsesinstitutioner mv.
1. Drift
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov
om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser
m.v.
Regional udvikling vedr. uddannelse (41)
3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet
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Sundhedsområdet

SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62)
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
002 Stationær somatik
003 Ambulant somatik
004 Stationær psykiatri
005 Ambulant psykiatri
006 Praksissektoren (Sygesikring)
007 Genoptræning under indlæggelse
4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
1 Drift
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140)
4.62.85 Kommunal tandpleje
1 Drift
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre
kommuners klinikker).
003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger
og regionale tandklinikker)
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste
4.62.90 Andre sundhedsudgifter
1 Drift
001 Kommunale udgifter til hospice-ophold
002 Udgifter til køb af private sygehusydelser
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter
004 Begravelseshjælp
005 Befordringsgodtgørelse
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003 Midlertidigt botilbud for sindslidende.
005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83, 84, 86 og 102)
092 Beboeres betaling (§ 167)
2 Statsrefusion
001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning
002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion.
003 Berigtigelser
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)
1 Drift
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (§ 99)
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97)
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 98)
2 Statsrefusion
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
003 Berigtigelser
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)
1 Drift
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne
003 Beskyttet beskæftigelse til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling
005 Arbejdsvederlag (§ 105)
2 Statsrefusion
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
003 Berigtigelser
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)
1 Drift
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne
003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling
005 Arbejdsvederlag (§ 105)
2 Statsrefusion
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
003 Berigtigelser
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Sociale opgaver og beskæftigelse

TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46)
5.46.60 Introduktionsprogram m.v.
1 Drift
001 Introduktionsprogram
002 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse (§ 14, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge)
092 Tilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, der modtager tilbud efter § 23 i integrationsloven (§ 45, stk. 5, stk. 7-8 og stk.
10-11 i integrationsloven) eller modtager danskuddannelse efter § 21 i
integrationsloven i kombination med tilbud efter § 23 i integrationsloven.
093 Tilskud for udlændinge, der modtager danskuddannelse under introduktionsprogrammet (§ 45, stk. 14, i integrationsloven)
094 Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt danskuddannelse eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse, der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse og/eller opkvalificerende forløb
(§ 45, stk. 15-16, i integrationsloven).
095 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller er
kommet i ordinær beskæftigelse (§ 45, stk. 17 i integrationsloven).
096 Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister.
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (§
45, stk. 4, i integrationsloven)
098 Berigtigelser
5.46.61 Introduktionsydelse
1 Drift
004 Ydelse til udlændinge
005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge
090 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion
091 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 100 pct. refusion
092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. refusion
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion
2 Statsrefusion
004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge
5.46.65 Repatriering
1 Drift
001 Hjælp til repatriering
2 Statsrefusion
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion
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Sociale opgaver og beskæftigelse

REVALIDERING (58)
5.58.80 Revalidering
1 Drift
001 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 65 pct.
refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 64 og § 64 a)
002 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (§ 52 i lov om aktiv socialpolitik)
003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion (lov om aktiv
beskæftigelsesindsats §§ 76, 78, 79, 80 og 82).
004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (§ 71, stk. 1 i Lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats)
005 Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner (§ 57 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
006 Tilskud til selvstændig virksomhed (Lov om aktiv socialpolitik § 65)
007 Driftsudgifter ifm. revalidering (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik § 12)
008 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud
med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf.
§ 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2).
011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct.
refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2)
091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50
pct. refusion
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§§ 91 og 93 i lov
om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv
socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)
096 Efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. vedr. perioden før 1. juli
2006 med 50 pct. refusion
2 Statsrefusion
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 003
003 Berigtigelser
004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på
gruppering 001, 002, 006, 008 og 011.
030 Refusion af efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. med 50 pct.
refusion på grupperingsnr. 096
5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)
1 Drift
001 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion (§
74 f, stk. 1-3)
002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud (§ 121, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Budget- og regnskabssystem for kommuner
Dato: 15. december 2006

5

3.5.9 - side 1
Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Sociale opgaver og beskæftigelse

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)
5.68.93 Jobcentre
1 Drift
002 Initiativer vedr. større virksomhedslukninger jf. § 43 i Styringsloven
003 Projekter finansieret af lokale beskæftigelsesråd til fremme af virksomhedsrettede initiativer, jf. § 47 i Styringsloven
5.68.94 Pilotjobcentre
1 Drift
002 Initiativer vedr. større virksomhedslukninger, jf. § 43 i Styringsloven
003 Erstatninger, jf. § 113, stk. 1 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
004 Vejledning og opkvalificering vedr. forsikrede ledige, jf. 32, stk. 1 i Lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1.
005 Andre aktører vedr. forsikrede ledige, jf. § 26-32 i Styringsloven
006 Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede, jf. Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats § 68, stk. 2.
007 Aktivitetspulje, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 7, 8 og 99 i
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
008 Udgifter til hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige, jf. §§ 76, 77 og
100 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
009 Mentorer vedr. forsikrede ledige, jf. §§ 78-81 og 101 i Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
010 Personlig assistance til handicappede i erhverv, jf. §§ 4-5 i lovbekendtgørelse nr. 55 om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
011 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse, jf. § 14 i lovbekendtgørelse nr. 55 om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
012 Isbryderordning for nyuddannede handicappede, jf. § 15 i lovbekendtgørelse nr. 55 om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
013 Flaskehalsproblemer, jf. § 42 i Styringsloven
014 Akutte flaskehalsproblemer, jf. § 42 i Styringsloven
015 Flyttehjælp i medfør af § 8 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
samt bekendtgørelse om flyttehjælp
016 Løntilskud forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1 i
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
017 Løntilskud forsikrede ledige - private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1 i Lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
018 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige, jf. § 68, stk. 2 i Lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats
019 Tidlig indsats – forsikrede ledige, jf. § 36, stk. 4 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt tekstanmærkning 127 vedr. FL07
100 Tidlig indsats – ikke forsikrede ledige, jf. § 36, stk. 4 i Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats samt tekstanmærkning 127 vedr. FL07
101 Jobrotation (afløb på tidligere ordning), jf. §§ 97 og 98 i Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
102 Jobrotation – forenklet, permanent ordning, jf. velfærdsaftalen og
ÆF07 (træder i kraft i løbet af 2007)
103 Jobrotation – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. velfærdsaftalen og ÆF07 (træder i kraft i løbet af 2007)
104 Servicejob (afløb på ophørt ordning), jf. §§ 1og 2 i Lov om ophævelse
af lov om servicejob
105 Tilskudsgruppering til indbetaling af tolvtedelsrater til pilotjobcentrene
samt midler til tidlig indsats

Budget- og regnskabssystem for kommuner
Dato: 15. december 2006

3.5.9 - side 2
Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

2 Statsrefusion
001 Refusion af udgifter vedr. pilotjobcentre med 100 pct. refusion
(grp. 010, 011, 012, 016, 017, 018, 102 og 104)
5.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner
1 Drift
001 Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)
003 Undervisning (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)
2 Statsrefusion
003 Berigtigelser (Lov om aktiv en beskæftigelsesindsats § 110, stk. 5 og §
111)
006 Løntilskud til offentlige arbejdsgivere (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)
020 Tilskud fra EU
5.68.96 Servicejob
1 Drift
091 Tilskud vedrørende servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)
2 Statsrefusion
003 Berigtigelser
004 Tilskud til servicejob i kommuner (Lov om ophævelse af lov om servicejob)
5.68.98 Beskæftigelsesordninger
1 Drift
001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere
002 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse
003 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik
(lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 50 a)
004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 2)
005 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 2)
006 Arbejdsmarkedsuddannelser (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §
32, stk. 1, nr. 3)
007 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb (Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats § 32)
008 Tilskud til jobcentre og pilotjobcentre til kommunale målgrupper afholdt
i forbindelse med flaskehalsproblemer (Styingsloven § 42).
009 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder m.v. (Lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats § 55)
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om
aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76 og 77).
012 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81. ).
013 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansættelse
for kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§
99 og 101. ).
014 Ordinære uddannelsesforløb (§ 32, stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
016 Produktionsskoler (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 2)
018 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12)
019 Udgifter og tilskud til jobcentre og pilotjobcentre vedrørende kommunale målgrupper afholdt i forbindelse med akutte flaskehalsproblemer, jf.
Styringsloven § 42
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Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v.
(Lov om aktiv beskæftigelse § 32, stk. 2)
Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt
grundlag.
Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede
kontanthjælpsmodtagere.

2 Statsrefusion
003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område § 85, stk. 1)
006 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af
ledighedsydelse
007 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, uddannelsesaktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (§ 100, stk. 2 og 3 i Lov om aktiv socialpolitik og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 118, stk.
1, og 119, stk. 1)
016 Tilskud vedrørende produktionsskoler (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32)
017 Tilskud vedrørende produktionsskoler til andre end kontanthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §)
019 Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere
020 Tilskud fra EU
STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE OG ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (72)
5.72.99 Øvrige sociale formål
1 Drift
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.
002 Udgifter til husly (§ 80)
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)
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SKATTER (68)
7.68.90 Kommunal indkomstskat
7 Finansiering
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat
002 Afregning af forskelsbeløb
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft
010 Afregning af indkomstskatter med andre kommuner
015 Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat
7.68.92 Selskabsskat
7 Finansiering
001 Afregning af selskabsskat m.v.
7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster
7 Finansiering
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven
004 Kommunens andel af skat af dødsboer
005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven
7.68.94 Grundskyld
7 Finansiering
001 Grundskyld
002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld
7.68.95 Anden skat på fast ejendom
7 Finansiering
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb
003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb
7.68.96 Øvrige skatter og afgifter
7 Finansiering
004 Efterbetaling og bøder
005 Frigørelsesafgift
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Børnetilskud
Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag
Forskudsvise udlagte underholdsbidrag
Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere
(§ 27)
Sygedagpenge i øvrigt
Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption
ATP-bidrag førtidspension
Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende
ATP-bidrag jf. integrationsloven
Delpension
Tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtidspension
Refusion af offentlige pensioner
Refusion af børnetilskud
Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister
Refusion af andre familieydelser
Refusion af dagpengeydelser
Refusion af orlovsydelse
Refusion af ATP-bidrag
Refusion af ATP-bidrag jf. integrationsloven
ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering
ATP-bidrag sygedagpenge
ATP-bidrag barselsdagpenge
ATP-bidrag delpension
ATP-bidrag fleksydelse
Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen
Fleksydelse
Bidrag vedr. fleksydelse
Refusion vedr. fleksydelse
Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten.
Betalinger vedrørende pas
Betalinger vedrørende kørekort

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
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Balance

LIKVIDE AKTIVER (22)
9.22.01
9.22.05
9.22.08
9.22.09
9.22.10
9.22.11

Kontante beholdninger
Indskud i pengeinstitutter m.v.
Realkreditobligationer
Kommunekreditobligation
Statsobligationer m.v.
Likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØS-lande

TILGODEHAVENDER HOS STATEN (25)
9.25.12 Refusionstilgodehavender
9.25.13 Andre tilgodehavender
8 Aktiver
001 Kontante tilgodehavender hos staten som følge af delingsaftalen
KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28)
9.28.14
9.28.15
9.28.17
9.28.18
9.28.19
8

Tilgodehavender i betalingskontrol
Andre tilgodehavender
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst
Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner
Aktiver
001 Kontante tilgodehavender hos andre kommuner som følge af
delingsaftalen
002 Kontante tilgodehavender hos regioner som følge af delingsaftalen

LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32)
9.32.20 Pantebreve
9.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.
8 Aktiver
001 Netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber
9.32.22 Tilgodehavender hos grundejere
9.32.23 Udlån til beboerindskud
9.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v.
8 Aktiver
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)
002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger
003 Driftsstøttelån
9.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender
8 Aktiver
001 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a stk.7 i lov om aktiv socialpolitik)
002 Registrering af det samlede tilgodehavender i form af lån til betaling af
ejendomsskatter
003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen
004 Udlån til regioner som følge af delingsaftalen
005 Udlån til staten som følge af delingsaftalen
9.32.26 Ikke-likvide obligationer
9.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.
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UDLÆG VEDRØRENDE JORDFORSYNING OG FORSYNINGSVIRKSOMHEDER
(35)
9.35.30
9.35.31
9.35.32
8
9.35.33
9.35.34
9.35.35
8

Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt
Gasforsyning
El-forsyning
Aktiver
001 Pensionsforpligtigelse for tjenestemænd
002 Udlæg vedrørende elselskabernes sideordnede aktiviteter
Varmeforsyning
Vandforsyning
Andre forsyningsvirksomheder
Aktiver
001 Ordninger for dagrenovation – restaffald
002 Ordninger for storskrald og haveaffald
003 Ordninger for glas, papir og pap
004 Ordninger for farligt affald
005 Genbrugsstationer
006 Øvrige ordninger

AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING FOR
ANDRE (38)
9.38.36 Kommuner og regioner m.v.
9.38.37 Staten
AKTIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (42)
9.42.40
9.42.41
9.42.42
9.42.43
9.42.44

Beskyttelsesrumspulje
Alderssparefond
Legater
Deposita
Parkeringsfond

PASSIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (45)
9.45.45 Alderssparefond
9.45.46 Legater
9.45.47 Deposita
PASSIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING FOR
ANDRE (48)
9.48.48 Kommuner og regioner m.v.
9.48.49 Staten
KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50)
9.50.50 Kassekreditter og byggelån
KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51)
9.51.52 Anden gæld
9 Passiver
105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen
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Beboerindskud
Herunder registreres udgifter til tab på ydede lån til betaling af beboerindskud, jf. §§ 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte. På funktion
08.32.23. foretages bogføring af selve beboerindskudslånet.

007

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

092

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

Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger til refusion:
001

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

002

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

Der er på funktionen registreret følgende anlægsgrupperinger:
001

Administrationsgebyr
Herunder registreres udgifter til administrationsgebyr i egne ejendomme

002

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

003

Udgift til servicearealer
Herunder registreres udgiften til etablering af servicearealer i alle ejendomme.

FRITIDSOMRÅDER (28)
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg
af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, strandområder og
kolonihaver. Udgifter afholdt i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af skovarealer registreres på funktion 00.38.53.
Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og anlæg af fritidsområder registreres på
autoriseret funktion 0.28.20 Fritidsområder.
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Såfremt kommunen har valgt dette, registreres lønudgifter til egne teknikere med eventuelt tillæg for generalomkostninger også på denne
gruppering.
002

Arealerhvervelse
Her registreres udgifter og indtægter ved køb og salg af jord og ejendomme i forbindelse med vej anlægget. Endvidere registreres udgifter
til landinspektørens matrikulære arbejde i forbindelse med vej anlægget, afgrødetab, erstatning for markskade og lignende.

003

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

004

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

005

Andet
Her registreres de udgifter og indtægter, der er forbundet med et anlægsarbejde, men som ikke skal registreres på de øvrige grupperinger,
f.eks. advokatsalærer, stempelafgifter og lignende i forbindelse med entreprisekontrakter. Endvidere registreres her anlægstilskud fra kommuner eller private.

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

KOLLEKTIV TRAFIK (32)
2.32.30 Fælles formål
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på
funktionerne 2.32.31-2.32.35.

2.32.31 Busdrift
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende busdrift, herunder individuel handicapkørsel og kommunale tilskud til trafikselskaber. Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen:
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001 Busdrift, herunder individuel handicapkørsel, udført af private leverandører
Her registreres udgifter vedrørende busruter og individuel handicapkørsel udført af private leverandører herunder tilskud til trafikselskaber for busruter og individuel handicapkørsel udført af private leverandører. Det bemærkes, at funktionen er undtaget fra
momsrefusionsordningen, jf. afsnit 2.6.2.

2.32.33 Færgedrift
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende færgedrift, f.eks. tilskud
til trafikbetjening af små øer.
Renter af gæld vedr. færgeinvesteringer og til ombygning af færgelejer optages på en
af funktionerne 7.55.68-7.55.76 (gruppering 002) afhængig af lånekreditor med dranst
4, mens afdragene debiteres på funktion 8.55.78 med dranst 6 ved anvendelse af hovedart 6 Finansudgifter. Hjemtagne lån til færgeinvesteringer, omfattet af loven, registreres ligeledes på funktion 8.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer, og nedskrives på funktion 9.55.78 Langfristet gæld vedrørende færgeinvesteringer med modpost
på 9.75.99.
Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen:
001 Færgedrift udført af private leverandører
Her registreres udgifter vedrørende færgedrift udført af private leverandører herunder
tilskud til trafikselskaber for færgedrift udført af private leverandører.

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

2.32.35 Jernbanedrift
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende jernbanedrift, herunder
tilskud til privatbaner.
Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen
001 Jernbanedrift udført af private leverandører
Her registreres udgifter vedrørende jernbanedrift udført af private leverandører

HAVNE (35)
På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende havne, kystbeskyttelse mv. Det bemærkes, at kommunale trafikhavne ikke er integreret i det kommunale budget- og regnskabssystem. Hvis kommunen er regnskabsførende for en trafikhavn, skal regnskabet føres uden for det autoriserede regnskabssystem.

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

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

2.35.42 Kystbeskyttelse
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kystbeskyttelse, jf. lov
om kystbeskyttelse.
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3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.
På denne funktion registreres kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lov om frie kostskoler. Endvidere konteres her andre kommunale tilskud til særlig tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, fx social- og sundhedsskoler. Kommunernes betaling for aktiveringsforløb m.v. på de statsligt
finansierede uddannelsesinstitutioner efter lov om betaling for uddannelse i forbindelse
med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. registreres dog under
hovedkonto 5.
På funktionen autoriseres desuden følgende gruppering 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 udviklingsprojekter og andre typer af projekter med udviklende og uddannelsesfremmende
sigte på institutionerne.
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Hovedkonto 4 Sundhedsområdet
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale sundhedsindsats.

SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62)
Denne hovedfunktion omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige foranstaltninger, hvor administrationen af ydelserne er henlagt til kommunerne i henhold til
sundhedsloven.

4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Det
bemærkes, at det kommunale grundbidrag til det regionale sundhedsvæsen skal registreres på 7.62.82 gruppering 1.
Der er autoriseret 6 grupperinger på funktionen.
002

Stationær somatik

003

Ambulant somatik

004

Stationær psykiatri

005

Ambulant psykiatri

006

Praksissektoren (Sygesikring)

007

Genoptræning under indlæggelse

Bidragene registreres med art 4.8 Betalinger til regionen.

4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Her registreres kommunernes indsats i forbindelse med kommunal genoptræning efter
sundhedsloven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning
af borgere efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens § 140), samt genoptræning
og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86.
Der er autoriseret to grupperinger på funktionen.
001

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Her registreres udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning
til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1 i lov om social service.
Endvidere registreres udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller
psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86, stk. 2 i lov om social
service.
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Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende genoptræning af ikke-sygehusindlagte, jf. sundhedslovens § 140. Dog registreres
den specialiserede ambulante genoptræning efter sundhedslovens §
140 på gruppering 002.
002

Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140)
Her registreres kommunernes udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning på et regionalt sygehus.
Udgiften registreres med art 4.8 Betalinger til regionen.

003

Personbefordring udført af private leverandører
Her registreres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med
kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, som er udført af
en privat leverandør.

4.62.85 Kommunal tandpleje
På denne funktion registreres udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens
kapitel 37.
På funktionen registreres udgifter i henhold til § 127-130 til tandpleje for børn og unge
indtil det fyldte 18. år (Børne- og ungdomstandplejen).
Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 131-132 til tandpleje til personer,
der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun
vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Omsorgstandplejen).
Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 133-134 til tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tilbud i
børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (Specialtandplejen).
Det bemærkes, at der anvendes art 5.2 vedrørende udgifter til betalinger af regninger,
udstedt af private tandlæger, såfremt regningen kan specificeres på klienter. I øvrigt
gælder for funktion 4.62.85 de generelle regler for artskontering.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger.
001

Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker

002

Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og
andre kommuners klinikker).

003

Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker

004

Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)
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Beboeres særlige servicebetaling (Serviceloven § 162)
Her registreres betaling for særlig service fra beboere, som modtager
højeste eller mellemste førtidspension, jf. § 162 i lov om social service.

5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for
ældre og handicappede
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen:
001

Forebyggende hjemmebesøg
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende hjemmebesøg, jf. lov om forebyggende hjemmebesøg mv.

002

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

003

Afløsning, aflastning og hjælp m.v. personer med betydelig nedsat
funktionsevne, jf. servicelovens § 84, 85 og 102
Her registreres udgifter til afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 84 i lov om social service, herunder udgifter til serviceydelser til brugere af daghjem og dagcentre, der
drives i henhold til §§ 84-85 i lov om social service.
Desuden registreres her udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 85 i lov om social service.
Her registreres endvidere udgifter til behandling af personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. § 102 i lov om social service.
Udgifter til hjælp, som ydes efter §§ 84-85 og 102 til personer, som bor
i ældre- og plejeboliger eller som har ophold i plejehjem og beskyttede
boliger efter § 192, registreres ligeledes her.
Udgifter til hjælp, som ydes efter §§ 84-85 og 102 til personer, som har
ophold i boformer efter §§ 108-110 registreres derimod på de relevante
funktioner 5.38.42 og 5.38.50. Udgifter til hjælp, som ydes efter §§ 97
og 98 til personer, som har ophold i boformer efter §§ 107 og 108, registreres på de relevante funktioner 5.38.50 og 5.38.52.
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Her registreres endvidere tilskud til mentorfunktion efter § 23 d, for udlændinge, der deltager i ordinær uddannelse efter § 23 a, stk. 1, nr. 3,
jf. § 45, stk. 7, i integrationsloven.
093

Tilskud for udlændinge, der modtager danskuddannelse under
introduktionsprogrammet (§ 45, stk. 14, i integrationsloven).
Her registreres tilskud for udgifterne vedrørende udlændinge, der modtager danskuddannelse under introduktionsprogrammet, jf. § 45, stk.
14, i integrationsloven.

094

Tilskud for udlændinge, der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse,
der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse og/eller opkvalificerende forløb (§ 45, stk. 15-16, i integrationsloven).
Her registreres tilskud for udlændinge, som deltager i særligt tilrettelagt
danskuddannelse efter integrationslovens § 22, jf. § 45, stk. 15, i integrationsloven.
Her registreres ligeledes tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse, som modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse efter integrationslovens § 22 og/eller opkvalificerende forløb samt mentorfunktion efter integrationslovens § 24 a, jf. § 45, stk. 16, i integrationsloven.

095

Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve
eller er kommet i ordinær beskæftigelse (§ 45, stk. 17 i integrationsloven).
Her registreres resultattilskud for udlændinge, som inden for den treårige introduktionsperiode har bestået en danskprøve og/eller som inden
for den treårige introduktionsperiode er kommet i ordinær beskæftigelse, jf. § 45, stk. 17, i integrationsloven.
Her registreres endvidere tilskud, som i 2004 ydes for hver måned efter
introduktionsperiodens afslutning, jf. § 45, stk. 19, i integrationsloven
(overgangstilskud).

096

Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister.
Her registreres tilskud efter lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts
2006 § 15 om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne.

097

Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (§ 45, stk. 4, i integrationsloven).
Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som
kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere, jf. §
45, stk. 4, i integrationsloven.

098

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

Tilskud fra staten på 5.46.60 registreres med art 8.6 Statstilskud.
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5.46.61 Introduktionsydelse
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsydelse og
hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven.
Det bemærkes, at der under dranst 2 er autoriseret to grupperinger til kontering af
statsrefusion vedrørende introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde. Grupperingerne under dranst 2 følger inddelingen under dranst 1.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger
004

Ydelse til udlændinge
Her registreres udgifter til introduktionsydelser (starthjælp), jf. kapitel 5 i
integrationsloven, for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere. Her registreres ligeledes udgifter til særlig introduktionsydelse efter § 27 a (forskudsvis udbetaling),
særlig ydelse efter § 27, stk. 3, samt særlig støtte efter § 27, stk. 4,
som affattet ved lov nr. 438 af 10. juni 2002, jf. lovbekendtgørelse 792
af 18. september 2002, note 3.

005

Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge
Her registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. refusion
efter integrationslovens kapitel 6.
Her registreres endvidere udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 24 a, stk. 3, jf. § 45,
stk. 3, i integrationsloven.
Kun udgifter vedrørende udlændinge, som kommunen har overtaget
ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere registreres her.

090

Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refusion.

091

Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 100 pct. refusion.

092

Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 75 pct.
refusion.

093

Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 100 pct.
refusion.

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

Hjælp til repatriering
Her registreres udgifter vedrørende hjælp til repatriering, jf. §§ 7 og 8 i
repatrieringsloven, med 75 pct. refusion. Endvidere krediteres eventuel
tilbagebetaling af hjælp til repatriering efter repatrieringslovens § 9.
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Fra 1. juli 2006 ændres refusionssatserne til kontanthjælp m.v. (lov nr. 239 af 27. marts
2006, § 118, stk.2 og § 122 i lov om en aktivbeskæftigelsesindsats og §§ 100 og 100a
og 103 i lov om en aktiv socialpolitik). Udgifter til aktive tilbud med 65 pct. refusion konteres under funktion 5.57.75. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, jf. dog bekendtgørelse nr. 680 af 22. juni 2006, hvorefter udgiften alene kan konteres under Aktiverede
kontanthjælpsmodtagere, og kommunerne kan modtage 65 procents refusion af aktiveringsudgifterne, såfremt aktiveringen har et omfang af minimum 10 timer ugentligt, eller
kommunen kan godtgøre og dokumentere, at det ikke er muligt at aktivere i et større
omfang. Udgifter til passive tilbud med 35 pct. refusion konteres under 5.57.73 Kontanthjælp. Fra 1. januar 2007 skal udgifterne til beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtagere og visse grupper af kontanthjælpsmodtagere, jf. § 45, stk. 3, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, som ikke aktiveres i et tilstrækkeligt omgang, jf. bekg. 680 af 22.
juni 2006, konteres på funktion 5.57.73.
For hver gruppering under funktion 5.57.73, skal der føres en ydelsesregistrant, jf. Bekendtgørelsen nr. 119 af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for
Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder
Der er på funktion 5.57.73 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået
i det følgende.
001

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

013

Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende
fyldt 25 år (lov om aktiv socialpolitik § 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2,
§ 25, stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, § 25 a, § 26, stk.
5).
Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 25 år,
og som har forsørgelsespligt over for børn, jf. § 25, stk. 1, nr. 1 i lov om
aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til kontanthjælp til personer under 25 år,
der forsørger eget barn i hjemmet, jf. § 25, stk.2.
Desuden registreres her udgifter til starthjælp til gifte og samlevende, jf.
§ 25, stk. 12, nr. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her
udgifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager
starthjælp til gifte og samlevende.
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Fra 1. juli 2006 ændres refusionssatserne til kontanthjælp m.v. (lov nr. 239 af 27. marts
2006, § 118, stk.2 og § 122 i lov om en aktivbeskæftigelsesindsats og §§ 100 og 100a
og 103 i lov om en aktiv socialpolitik). Udgifter til aktive tilbud med 65 pct. refusion konteres under funktion 5.57.75. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, jf. dog bekendtgørelse nr. 680 af 22. juni 2006, hvorefter udgiften alene kan konteres under Aktiverede
kontanthjælpsmodtagere, og kommunerne kan modtage 65 procents refusion af aktiveringsudgifterne, såfremt aktiveringen har et omfang af minimum 10 timer ugentligt, eller
kommunen kan godtgøre og dokumentere, at det ikke er muligt at aktivere i et større
omfang. Udgifter til passive tilbud med 35 pct. refusion konteres under 5.57.73 Kontanthjælp.
For hver gruppering under funktion 5.57.75 skal føres en ydelsesregistrant, svarende til
ydelsesregistranten under funktion 5.57.73, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr.
119 af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder.
På funktion 5.57.75 er autoriseret følgende driftsgrupperinger:
004

Særlig støtte (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 92-96 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats)
Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv
socialpolitik til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 38,
stk. 2 og kapitel 11, jf. § 45, stk. 2, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under
forrevalidering, revalideringsydelse eller starthjælp under revalidering
og forrevalidering, registreres ligeledes på denne gruppering.
Der ydes 65 pct. i statsrefusion til udgifterne.

007

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

010

Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats §§ 38, stk. 2 og 45, stk. 2 og 3)
Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp, starthjælp og
engangshjælp til personer i tilbud efter kapitel 10, Vejledning og opkvalificering, og kapitel 11, Virksomhedspraktik, i form af kontanthjælp,
starthjælp, engangshjælp, tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle,
der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder og nedsat kontanthjælp efter § 38 a og § 39 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 38, stk. 2
og 45, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
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Beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtagere og visse grupper af kontantshjælpsmodtagere, jf. § 45, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis betingelserne for aktivering er opfyldt, jf. bekendtgørelse
680 af 22. juni 2006. Udgifter til særlig støtte efter § 34 i forbindelse
med tilbud til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere efter
kapitel 10 og kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på gruppering 004.
Endvidere registreres udgiften kontanthjælp og starthjælp til aktiverede
kontanthjælpsmodtagere, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv
socialpolitik og som gennemfører tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003. Der ydes 65 pct. i statsrefusion til udgifterne.
011

Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (§§ 63, jf. §og 64, stk. 3 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats)
Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 12 i lov om en aktiv
beskæftigelsespolitik, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 63 og § 64, stk. 3. Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering.
Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, institutioner
m.v. registreres på funktion 5.98. Endvidere registreres udgiften til supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 65 pct. i statsrefusion til
udgifterne.

012

Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion (lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99, 100 og 101)
Her registreres udgifter til opkvalificering ved ansættelse efter § 99 og
udgifter til introduktion ved ansættelse efter § 101 for revalidender,
herunder forrevalidender, i ustøttet beskæftigelse for at de kan opnå
ansættelse uden løntilskud.
Endvidere registreres her udgiften til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning for at opnå eller fastholde ansættelse uden løntilskud, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §
100. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne.

014

Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering ( §§ 25, 25 a og
26, stk.5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5)
Her registreres udgifter til kontanthjælp og starthjælp efter § 25 til 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 forsørgelsesgrundlag, jf. § 47, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til starthjælp efter § 25, stk. 12 og 13 til
personer under revalidering, jf. § 47, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik.
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47, stk. 2, nr. 1 og 3. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse
som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år i forbindelse med virksomhedsrevalidering.
Endvidere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender under 25 år i forbindelse med virksomhedspraktik, som får den
halve revalideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. lov om
aktiv socialpolitik § 52, stk. 4.
091

Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt
med 50 pct. refusion

092

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

093

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

096

Efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. vedr. perioden før 1.
juli 2006 med 50 pct. refusion
Her registreres udgifter til hjælp til revalideringsydelse med 50 pct. refusion, der vedrører ydelsesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der gives 50 pct. i statsrefusion

På funktion 5.58.80 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriserede grupperinger:
002
003
004
030

Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 003
Berigtigelser
Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion
på gruppering 001, 002, 006, 008 og 011.
Refusion af efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. med 50
pct. refusion på grupperingsnr. 096

5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m.
På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i
arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6
og 8 ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob og job til handicappede) udgifter til særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse, jf. kapitel 7 i lov om
aktiv socialpolitik. På funktion 5.58.81 anvendes art 5.2.
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ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)
5.68.93 Jobcentre
På funktion 5.68.93 registreres driftsudgifter og indtægter i forbindelse med jobcentrene.
Udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, herunder udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre
og pilotjobcentre.
Udgifter til ekstern bistand registreres på funktionen.
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger:
002

Initiativer i forbindelse med større virksomhedslukninger, jf. § 43 i
Styringsloven
På gruppering 002 registreres jobcentres driftsudgifter i forbindelse
udarbejdelse af planer for afskedigede, informations- og vejledningsmøder, individuelle samtaler og udstationering af medarbejdere på indsatskontor på den pågældende virksomhed, som staten kan yde tilskud
til. Endvidere konteres tilskud modtaget vedrørende ovenstående aktiviteter.

003

Projekter finansieret af de lokale beskæftigelsesråd til fremme af
virksomhedsrettede initiativer, jf. § 47.
Her registreres jobcentrets udgifter og tilskud til projekter finansieret af
tilskud fra lokale beskæftigelsesråd med hjemmel i styringslovens § 47.

5.68.94 Pilotjobcentre
På funktionen registreres indtægter og udgifter vedrørende pilotjobcentre.
Udgifter i forbindelse med administration af pilotjobcentrene, herunder udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre.
Udgifter til ekstern bistand registreres på funktionen.
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger:
002

Initiativer i forbindelse med større virksomhedslukninger, jf. § 43 i
Styringsloven
Her konteres udgifter til opkvalificering, jf. §§ 102 og 103 i Lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, samt jobcentres driftsudgifter i forbindelse
med øgede aktiviteter, eksempelvis udgifter til udarbejdelse af planer
for de afskedigede, informations- og vejledningsmøder, individuelle
samtaler og udstationering af medarbejdere på indsatskontor på den
pågældende virksomhed, som staten kan yde tilskud til. Endvidere konteres tilskud modtaget vedrørende ovenstående aktiviteter.

003

Erstatninger
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til erstatning ved en persons
tilskadekomst under deltagelse i opkvalificerings- og vejledningstilbud
og virksomhedspraktik, jf. § 133, stk. 1 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
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Vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige.
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige, jf. § 32, stk. 1 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der kan bl.a. være tale om køb af takstfinansierede ordinære uddannelser under andre ministerområder, om særligt tilrettelagte
uddannelses- og vejledningsforløb m.v. Hvis der i pilotjobcentrene er
personer, som fortsat er i forløb i forbindelse med styrket opkvalificering
af kortuddannede ledige, jf. bekendtgørelse nr. 507 af 11. juni 2004
skal udgifterne hertil konteres på denne gruppering.

005

Udgifter til andre aktører vedr. forsikrede ledige.
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til andre offentlige og private
leverandører, jf. §§ 26-32 i Styringsloven. Bevillingen kan anvendes til
køb af intense kontaktforløb og sammenhængende aktiveringstilbud,
herunder vejledning og opkvalificering hos andre leverandører. Af kontoen afholdes endvidere afløbsudgifter til køb af enkeltstående aktiveringstilbud eller minimumskontaktforløb hos andre leverandører. Andre
leverandører kan f.eks. være private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, vikarbureauer, konsulentfirmaer, kommuner, arbejdsløshedskasser, faglige organisationer og foreninger m.v.

006

Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede
Pilotjobcentrenes driftsudgifter til tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede, jf. § 68, stk. 2 i Lov om en aktivbeskæftigelsesindsats. Her
registreres tilskud til drift af ordningen om uddannelsesaftaler for beskæftigede ledige. Der kan under visse betingelser gives tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler, henholdsvis elevkontrakter
med beskæftigede personer, der er fyldt 25 år. Der kan gives tilskud til
uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) inden for fagområder med gode
beskæftigelsesmuligheder og fagområder med mangel på arbejdskraft
på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked. Voksenlærlingeforløb på denne gruppering vedrører alene beskæftigede personer.

007

Aktivitetspulje
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter vedr. f.eks. vejlednings-, informations- og formidlingsaktiviteter for forsikrede ledige jf. §§ 7 og 8 i
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt til opkvalificering af personer uden løntilskud, jf. § 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Der kan afholdes udgifter til sprog- og døvetolke ved pilotjobcentrenes
kontakt med borgerne, gennemførelse af jobplaner og aktiviteter samt
ved den lediges kontakt med en arbejdsgiver. Udgifter vedr. udbud fx
annoncer og konsulentbistand skal konteres her. Endelig registreres
her udgifter til koordination og projektledelse, når dette rækker ud over
pilotjobcenterets forpligtelser, til evaluering af den aktive beskæftigelsesindsats samt til administrationsbidrag for arbejdsskader i forbindelse
med deltagelse i tilbud..
Hvis der i pilotjobcentrene er personer, der fortsat er i forløb i forbindelse med Arbejdsmarkedsrådenes aktivitetspulje, jf. §§ 7, 8, 99 og 102 i
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt i forbindelse med pulje til
nyskabende initiativer, jf. § 36 i Lov om ansvaret for og styringen af beskæftigelsesindsatsen konteres udgifterne her.
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Flyttehjælp skal registreres på gruppering 015 Flyttehjælp.
008

Udgifter til hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige,
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76, 77 og
100. Pilotjobcentret kan yde tilskud til hjælpemidler i forbindelse med
forsikrede lediges deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personer kan få og deltage i tilbuddet. Der kan endvidere i
medfør af lovens § 100 ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud. Endelig kan der afholdes udgifter til materialer i forbindelse med den lediges deltagelse i et kursus, hvor materialerne ikke indgår i prisen.

009

Mentorer vedr. forsikrede ledige
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til mentorer vedr. forsikrede
ledige, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81 og 101. Pilotjobcentret kan, jf. § 78-81, yde støtte til en mentorfunktion med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til en uddannelse for forsikrede personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 8, og som
deltager i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Der kan endvidere i medfør at lovens § 101 ydes
støtte til forsikrede ledige til en mentorfunktion med henblik på at styrke
introduktionen på en arbejdsplads for personer, der er omfattet af § 2,
nr. 1 og nr. 8, og som opnår ansættelse uden løntilskud.

010

Personlig assistance til handicappede i erhverv
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det formål at give dem samme
mulighed for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap, jf. §§ 4-5
i lovbekendtgørelse nr. 55 om kompensation til handicappede i erhverv
m.v.

011

Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv,
samt til visse grupper af ledige, jf. § 14 i lovbekendtgørelse nr. 55 om
kompensation til handicappede i erhverv m.v.

012

Isbryderordning for nyuddannede handicappede,.
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter vedr. løntilskud for nyuddannede, der er omfattet af § 2, nr. 8, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær beskæftigelse, jf. § 15 i lovbekendtgørelse nr.
55 om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
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Flaskehalsproblemer
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter og tilskud vedrørende de
statslige målgrupper afholdt i forbindelse med flaskehalsproblemer, jf.
Styringslovens § 42. Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til flaskehalsindsatsen vedrørende de statslige målgrupper, som der kan
ydes tilskud til fra den særlige statslige flaskehalsbevilling, som beskæftigelsesregionerne udmønter. Det drejer sig om udgifter vedrørende opkvalificering og vejledning, refusion af flaskehalskurser hos andre
aktører, opkvalificering i forbindelse med ansættelse af beskæftigede
samt udgifter til hjælpemidler og mentorer.
Tilskuddet til statslige målgrupper fra flaskehalsbevillingen registreres
på denne gruppering. Ligeledes registreres her acontobeløbet, som
udbetales vedr. flaskehalsindsatsen for statslige grupper.

014

Akutte flaskehalsproblemer
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter og tilskud til den akutte flaskehalsindsats vedrørende de de statslige målgrupper, som der kan
ydes tilskud til fra de regionale beskæftigelsesråds pulje til løsning af
akutte flaskehalsproblemer, jf. Styringsloven § 42.
Her registreres ligeledes det beløb, som pilotjobcentrene får udbetalt til
den akutte flaskehalsindsats for statslige grupper.

015

Flyttehjælp
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til forsikrede og ikke forsikrede ledige arbejdssøgende, der har skiftet bopæl i forbindelse med overtagelse af arbejde i en region, hvor der er eller forventes mangel på arbejdskraft eller er gode beskæftigelsesmuligheder.
Udgifterne er omfattet af Aktivitetspulje, jf.§§ 7,8 og 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der konteres under gruppering 007, men flyttehjælp skal konteres her.

016

Løntilskud forsikrede ledige – statslige arbejdsgivere
Her registreres pilotjobcentrenes forsørgelsesudgifter vedr. løntilskud til
statslige arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 1, jf. dog også
gældende regler for konto 5.68.95.
Udbetalingen af løntilskud vedr. forsikrede ledige hos andre offentlige
arbejdsgivere end statslige vedrører den kommunale del af jobcentret
og skal ikke konteres her.
Hvis der i pilotjobcentrene er personer, som fortsat er i forløb efter § 12
i Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik konteres udgifterne ligeledes
registreres på denne gruppering.
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Løntilskud forsikrede ledige – private arbejdsgivere.
Her registreres pilotjobcentrenes forsørgelsesudgifter vedr. løntilskud til
private arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige ,
jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 1.
Hvis der i pilotjobcentrene fortsat er personer, der fortsat er i forløb efter § 12 i Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik konteres udgifterne ligeledes på denne gruppering.

018

Løntilskud - Uddannnelsesaftaler
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter vedr. løntilskud for forsikrede
og ikke-forsikrede ledige ved uddannelsesaftaler for ledige, jf. Lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats § 68, stk. 2.
Hvis der i pilotjobcentrene er personer, der fortsat er i forløb efter § 27c
i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (bekendtgørelse nr. 560 af den
2. juli 1999 eller bekendtgørelse nr. 1222 af den 19. december 2002)
konteres udgifterne ligeledes på denne gruppering.

019

Tidlig indsats – forsikrede ledige
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til længerevarende opkvalificering og vejledning for forsikrede ledige i 1. ledighedsperiode, jf. § 36,
stk. 4 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt tekstanmærkning
nr. 127 vedr. FL07.
Ordningen vil først træde i kraft i løbet af 2007.

100

Tidlig indsats – ikke forsikrede ledige
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til længerevarende opkvalificering og vejledning for ikke forsikrede ledige i 1. ledighedsperiode, jf. §
36, stk. 4 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt tekstanmærkning nr. 127 vedr. FL07.
Ordningen vil først træde i kraft i løbet af 2007.

101

Jobrotation (afløb på tidligere ordning)
Her konteres pilotjobcentrenes udgifter til afløb på den tidligere jobrotationsordning, jf. §§ 97 og 98 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

102

Jobrotation (forenklet, permanent ordning)
Her konteres pilotjobcentrenes udgifter til uddannelse og jobrotationsydelse i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf.
velfærdsaftalen og ÆF07.

103

Jobrotation – særlige grupper med en videregående uddannelse
Her konteres pilotjobcentrenes udgifter til uddannelse og jobrotationsydelse i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf.
velfærdsaftalen og ÆF07. Der er her tale om en ordning med fokus på
beskæftigede med en uddannelse.
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104

Servicejob
Her konteres pilotjobcentrenes udgifter til tilskud til servicejobs for ledige i arbejde hos statslige arbejdsgivere, jf. §§ 1 og 2 i Lov om ophævelse af lov om servicejob. Det drejer sig om servicejobs oprettet inden
den 1. april 2002.

105

Tilskud
På denne gruppering registreres det statslige tilskud vedr. de statslige
målgrupper af ledige f. §§ 20 og 70 i Styringsloven. Tilskuddet udbetales i tolvtedelsrater. Desuden registreres her det statslige tilskud til pilotjobcentrene vedr. den tidlige indsats

Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende gruppering:
001

Refusion af udgifter vedr. pilotjobcentre med 100 pct. refusion
(grp. 010, 011, 012, 016, 017, 018, 102 og 104)

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

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

003

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

Endvidere er der på funktionen autoriseret en række refusionskonti, som gennemgås i
det følgende:
003

Berigtigelser (Lov om aktiv en beskæftigelse § 110, stk. 5 og §
111)

020

Tilskud fra EU

006

Løntilskud til offentlige arbejdsgivere (Lov om aktiv beskæftigelse
§ 51 og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 101).
Her registreres det løntilskud, som staten udbetaler ved ansættelse af
ledige med løntilskud i kommuner (jobtræning).
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5.68.96 Servicejob
På denne funktion registreres tilskud til personer ansat i servicejob, jf. lov om ophævelse af lov om servicejob.
Der er autoriseret en driftsgruppering til registrering af indtægter vedrørende tilskud til
personer ansat i servicejob.
091

Tilskud vedrørende servicejob
Her registreres tilskud til ansættelse af personer i servicejob i kommuner, jf. lov om ophævelse af lov om servicejob. Ved ansættelse af personer i servicejob udbetaler staten et tilskud, jf. lov om ophævelse af
lov om servicejob. Der er under dranst 2 autoriseret gruppering 004 til
registrering af tilskuddet.

Der er derudover yderligere en autoriseret gruppering 003 Berigtigelser (jf. Lov om en
aktiv beskæftigelse § 110, stk. 5 og § 111), samt 004 Tilskud til servicejob i kommuner
(lov om ophævelse af lov om servicejob).

5.68.98 Beskæftigelsesordninger
Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale
virksomheder.
Det bemærkes, at udgifter vedrørende ledige dagpengemodtagere registreres på funktion 5.68.93/5.68.94, og at udgifter til forsørgelse til personer omfattet af lov om aktiv
beskæftigelsesindsats i form af kontanthjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10-12 registreres på funktion
5.57.75.
På funktionen registreres desuden udgifter og indtægter vedrørende orlovsydelse til
kontanthjælpsmodtagere. Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvortil der ydes 100 pct. refusion, registreres på funktion 8.38.52
Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomheder eller godtgørelse forbundet med udsatte unges virksomhedspraktik, registreres
under art 5.2. Lønudgifter til projektledere m.v. registreres under art 1.
Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere registreres under art 5.2
Det bemærkes endvidere, at løn til beskæftigelseskonsulenter registreres på funktion
6.45.53 vedørende jobcentre og pilotjobcentre.
På funktionen er autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås i det følgende.
001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere
Her registreres udgifter til orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere, jf.
lov om orlov.
002

Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse.
Her registreres udgifter til orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse, jf. § 35 i bekendtgørelse nr. 157 af 20. marts 2002 om orlov til børnepasning.
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Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik
Her registreres udgifter til kommunens godtgørelse til særlig udsatte
unge under 18 år, der deltager i virksomhedspraktik efter § 50 a i lov
om aktiv beskæftigelsesindsats.

004

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

005

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

006

Arbejdsmarkedsuddannelser
Her registreres den del af udgifter og indtægter vedrørende uddannelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som vedrører AMUkurser, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1 nr. 3. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet jfr.
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1. I forbindelse med
regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til arbejdsmarkedsuddannelser, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse udgifter registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på funktion 5.68.98.

007

Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb
Her registreres den del af udgifter og indtægter vedrørende uddannelser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, der ikke vedrører
de uddannelser som registreres på gruppering 006, 014, 016 og 018.
Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet
jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1.
I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til andre
uddannelser, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret i tilbud efter kapril 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse udgifter registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på funktion 5.68.98.

008

Tilskud til jobcentre og pilotjobcentre til kommunale målgrupper
fra den statslige flaskehalsbevilling.
Her registreres tilskud til jobcentrenes udgifter til flaskehalsindsatsen til
kommunale målgrupper fra den særlige statslige flaskehalsbevilling,
som beskæftigelsesregionerne udmønter, jf. Styringsloven § 42. Det
bemærkes, at udgifter til flaskehalsindsatsen for kommunale målgrupper registreres på de normale grupperinger for den aktive beskæftigelsesindsats, herunder på de relevante grupperinger på funktion 5.68.98.
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Det skal desuden bemærkes, at udgifter og tilskud fra de regionale beskæftigelsesråds pulje til løsning af akutte flaskehalsproblemer skal
konteres på gruppering 019. Endvidere skal pilotjobcentrenes udgifter
og tilskud til de statslige målgrupper afholdt i forbindelse med flaskehalsproblemer konteres på funktion 5.68.94, grp. 013.
009

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

011

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

012

Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats § 78-81).
Her registreres støtten til mentorfunktion for kontanthjælpsmodtagere
og starthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter kapital 10-12. Støtte
til mentorfunktion kan gives til en medarbejder i virksomheden eller på
en uddannelsesinstitution. På uddannelsesinstitutionen og i en mindre
virksomhed kan mentorfunktionen varetages af en ekstern konsulent, jf.
§ 78, stk. 2 og 3. Støtte til mentorfunktion gives til dækning af frikøb af
medarbejder hos arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution, eller som
honorar af ekstern konsulent, jf. § 79. Der kan endvidere gives tilskud til
køb af uddannelse for medarbejdere, jf. § 80. Udgifterne refunderes af
staten med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1.

013

Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansættelse for kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 99 og 101).
Her registreres udgifter i forbindelse med opkvalificering herunder udgifter til vejledningsforløb for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere uden løntilskud, jf. § 99.
Endvidere registreres udgifter i forbindelse med introduktion ved ansættelse uden løntilskud for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere. Støtten kan gives i form af støtte til en mentorfunktion ved
frikøb af medarbejdere, som varetager funktionen eller i form af ekstern
konsulent i mindre virksomheder. Der kan endvidere gives tilskud til
køb af uddannelse af mentoren, jf. § 101. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1.
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Ordinære uddannelsesforløb (§ 32, stk. 1, nr. 3 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats)
Her registreres udgifter og indtægter til uddannelse efter § 32, stk. 1,
nr. 3 for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1.

016

Produktionsskoler
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende produktionsskoler, jf.
bekendtgørelse af lov om produktionsskoler af 15. juli 2004 og Lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk 1 nr. 3. Udgifterne refunderes
af staten med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1. Dog registreres kommunale bidrag til
staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler på funktion
3.30.44 Andre faglige uddannelser, gruppering 001.
I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til produktionsskoler, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse
udgifter registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på funktion 5.68.98.

018

Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede
kontanthjælpsmodtagere.
Her registreres udgifter til danskundervisning af aktiverede kontanthjælpsmodtagere efter § 2 nr. 2 og 3, som deltager i undervisningen i
kombination med tilbud efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1.
Udgifter til danskundervisning, som vedrører øvrige kursister, som ikke
deltager i undervisningen efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats registreres under 5.46.60 gruppering 002.

019

Udgifter og tilskud til jobcentre og pilotjobcentre vedrørende
kommunale målgrupper afholdt i forbindelse med akutte flaskehalsproblemer, jf. Styringsloven § 42.
Her registreres jobcentres og pilotjobcentrenes udgifter og tilskud til
kommunale målgrupper vedrørende akut opståede flaskehalsproblemer
som der kan ydes tilskud til fra de regionale beskæftigelsesråds pulje til
løsning af akutte flaskehalsproblemer, jf. Styringsloven § 42 og § 5 i
bekendtgørelse nr. 467 af den 23. maj 2006.
Tilskud fra beskæftigelsesrådene registreres med art 5.9 Øvrige tilskud
og overførsler

092

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

Budget- og regnskabssystem for kommuner
Dato: 15. december 2006

093

4.5.9 - side 11
Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

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

096

Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede
kontanthjælpsmodtagere.
Her registreres tilskud efter lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. marts
2006 om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne.
Tilskuddene vedrører kun aktiverede kontanthjælpsmodtagere, som
deltager i undervisningen som led i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om
aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskud vedrørende øvrige kursister, som
ikke deltager i danskundervisningen efter kapitel 10-12 registreres på
5.46.60 gruppering 096.

Der er under dranst 2 autoriseret en gruppering 016 til registrering af tilskud til produktionsskoler, jf. bekendtgørelse af lov om produktionsskoler af 15. juli 2004 og Lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats § 32. I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres
tilskud vedrørende produktionsskoler, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse udgifter registreres under dranst 2 på en autoriseret gruppering 017 Tilskud vedrørende
produktionsskoler til andre end kontanthjælpsmodtagere, jf. bekendtgørelse af lov om
produktionsskoler af 15. juli 2004 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.
Der er endvidere under dranst 2 autoriseret en gruppering 020 til registrering af tilskud
fra EU. I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres tilskud fra EU, som kan
henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats. Disse tilskud registreres under dranst 2 på en autoriseret
gruppering 019 Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere.
Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger:
003

Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85, stk. 1)
Gruppering 003 er til registrering af berigtigelser, jf. Lov om retssikkerhed og Administration på det sociale område § 85, stk. 1 samt § 69 i
bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v., bek. Nr. 119 af 24. februar 2005.

006

Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af Ledighedsydelse
Gruppering 006 er autoriseret til refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse.
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Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, uddannelsesaktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (§ 100, stk. 2 og 3 i
Lov om aktiv socialpolitik og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 118, stk. 1, og 119, stk. 1)
På gruppering 007 sker en registrering af den refusion, som staten inden for et rådighedsbeløb (loft) yder på 50 pct. Af kommunens driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter kapitel 10, tillægsydelser i form af
hjælpemidler og mentorordning efter kapitel 14, godtgørelse efter § 83,
opkvalificering i forbindelse med ansættelse efter § 99 og udgifter til introduktion ved ansættelse efter § 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt driftsudgifter i forbindelse med revalidering efter kapitel 10
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 12 i Lov om aktiv socialpolitik, jf. § 118, stk. 1 og §
119, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 100, stk. 2 i lov
om aktiv socialpolitik.
Opgørelsen af rådighedsbeløbet er baseret på antallet af helårspersoner på følgende grupperinger:
5.57.73: Kontanthjælp, driftsgrupperingerne 013, 016, 018-020 samt 96
5.57.74: Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge, driftsgruppering 004
5.57.75: Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, driftsgrupperingerne 004,
010, 011, 014 samt 96.
5.58.80: Revalidering, driftsgrupperingerne 002, 008, 011 og 96
Helårspersoner opgøres som antallet af konteringsmåneder divideret
med 12. Konteringsmånederne skal renses for dobbelttællinger af
samme CPR-nummer inden for den enkelte måned. Dvs. en person
skal kun tælles med én gang, selvom personen eksempelvis i én måned har været registeret både under funktion 5.01 og 5.05. Det samme
gælder, hvis personen i samme måned har modtaget både kontanthjælp og særlig støtte.

016

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

017

Tilskud vedrørende produktionsskoler til andre end kontanthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §)

019

Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere

020

Tilskud fra EU
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På gruppering 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms budgetteres og
regnskabsføres tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket
driftsvirksomhed (huslejeindtægter), købsmoms af anlægsudgifter ved salg af anlæg
inden for 5 år samt tilbagebetaling af 17½ % af tilskud fra fonde, private foreninger,
institutioner mv. og EU-anlægstilskud, jf. afsnit 2.6.2.
Vedrørende regnskabsføringen i supplementsperioden gælder følgende:
Købsmomsrefusion opgjort på grundlag af supplementsregnskabet skal - i det omfang
refusionen først udbetales efter supplementsperiodens afslutning - restanceføres i
regnskabet for foregående regnskabsår.

SKATTER (68)
7.68.90 Kommunal indkomstskat
På denne funktion registreres indtægter og udgifter i forbindelse med kommunal indkomstskat. Registreringen sker under dranst 7 på udtømmende, autoriserede grupperinger.
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Hovedkonto 8 Balanceforskydninger
Hovedkonto 8 omfatter:
•
•
•
•
•
•

Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)
Afdrag på lån (debetsiden på funktionerne 8.52.63-8.55.78)
Lånoptagelse (kreditsiden på funktionerne 8.52.63-8.55.78)
Forskydning i gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (funktion 8.55.79)
Forskydning i beholdningen af anlægsaktiver og omsætningsaktiver (8.58.818.68.87)
Forskydning i egenkapitalen (funktionerne 8.75.91-8.75.94)

På hovedkonto 8 vises forskydningerne i kommunens balance. I modsætning hertil
viser funktionerne 9.22.01-9.75.94 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 fastsat til hovedfunktionsniveau. Dette gælder dog ikke for hovedfunktionen, ”FORSKYDNINGER 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 funktionsvis enten benyttes hovedart 6 eller hovedart 8. På funktion 8.51.52 er det dog autoriseret at benytte hovedart 8. Såfremt kommunen ønsker det, kan debet og kredit registreres 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 byttepengekasser.
Registrering ved egentlige centrale og lokale kasser sker dagligt og ved forskudskasser, når afregning foretages.
Registrering af debetbevægelser sker ved modtagelse af kontanter m.v.
Registrering af kreditbevægelser sker ved udbetaling, respektive indsætning af kontakter m.v. på konto i pengeinstitut. Veksling af checks til kontanter registreres sædvanligvis 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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ATP-bidrag jf. integrationsloven
Delpension
Tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtidspension
Refusion af offentlige pensioner
Refusion af børnetilskud
Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister
Refusion af andre familieydelser
Refusion af dagpengeydelser
Refusion af orlovsydelse
Refusion af ATP-bidrag
Refusion af ATP-bidrag jf. integrationsloven
ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering
ATP-bidrag sygedagpenge
ATP-bidrag barselsdagpenge
ATP-bidrag delpension
ATP-bidrag fleksydelse
Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen
Fleksydelse
Bidrag vedr. fleksydelse
Refusion vedr. fleksydelse
Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten.
Betalinger vedrørende pas
Betalinger vedrørende kørekort

Det bemærkes, at der vedrørende gruppering 013 Sygedagpenge i øvrigt bør foretages
en særskilt registrering (undergruppering) af forskudsvis udlagte sygedagpenge. Den
særskilte registrering foretages af hensyn til opgørelse og afstemning af udlæg. .På
gruppering 109 konteres kommunens overførsel af opkrævede fleksydelsesbidrag til
staten.
På gruppering 110, Betalinger vedrørende pas, og gruppering 111, Betaling vedrørende
kørekort, angives borgerens betaling for udstedelse af pas eller kørekort som en debet
idet dette er at betragte som en kortfristet gæld til staten. Ved overførsel af betalinger til
Rigspolitiet krediteres beløbet den respektive gruppering. Begge registreringer har
modpost i 8.22.01 Kontante beholdninger.
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.
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling eller afregning. Registrering af
kreditbevægelser sker i forbindelse med registrering af statens andel af beboerindskudslån 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
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Forskudsbeløb af kirkeskat
Afregning af forskelsbeløb
Forskudsbeløb af ligningsprovenu
Afregning af kirkeskatterestancer
Inddrevne kirkeskatterestancer
Fællesfonden
Efterreguleringer vedr. tidligere års kirkeskat
Uerholdelige og eftergivne kirkeskatter
Indgåede afskrevne kirkeskatter
Afregning af kirkeskat med andre kommuner
Efterbetaling og bøder
Landskirkeskat
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
002

Kontant kompensation til andre kommuner som følge af delingsaftalen
Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen

8.52.55 Skyldige feriepenge
På denne funktion registreres forskydninger i skyldige feriepenge.

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. Forskydninger i gæld, som afvikles via edb-remitteringssystemer, kan registreres på funktion 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.
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8.52.59 Mellemregningskonto
På denne funktion registreres forskydninger i mellemregningsforhold med borgere, interne 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 momsregistrering. Kontoen skal være specificeret således:
xx
xx
xx

Indgående moms
Udgående moms
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.
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 under 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 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.
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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 opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen.

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 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.

8.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring
8.55.67 Andre forsikringsselskaber
8.55.68 Realkredit
8.55.70 Kommunekredit
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 frigørelsesafgifter) 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 i forbindelse hermed registreres på funktion 7.58.78. Endelig 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.
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8.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland
På disse funktioner registreres forskydninger i offentligt udbudte obligationslån, herunder 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 udtrækning, debiteres kontoen ved købet med den pålydende værdi, baseret på valutakursen 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 obligationslån), 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.
Registrering af debetbevægelser sker ved afdrag eller indfrielse.
Registrering af kreditbevægelser sker ved optagelse af lån eller ved træk på leverandørkreditter.
Alle debet- og kreditbevægelser i årets løb registreres i danske kroner i overensstemmelse med de ved transaktionerne anvendte valutakurser.
I det omfang omlægninger af udlandslån sker uden kassebevægelser, registreres omlægningerne 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.
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8.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver
På denne funktion registreres forskydninger i gæld vedrørende finansielt leasede aktiver. Registrering af debetbevægelser sker ved betaling af leasingydelsens afdragsdel.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (58)
Der er for funktionerne 8.58.81-8.58.84 autoriseret følgende grupperinger, der relateres
til aktivets finansieringskilde:
001
002
003

Takstfinansierede aktiver
Selvejende institutioners aktiver
Øvrige skattefinansierede aktiver

8.58.81 Grunde og bygninger
På denne funktion registreres til- og afgange ved køb og salg af grunde og bygninger.
Af- og nedskrivninger krediteres funktionen. Evt. opskrivning foretages ved at debitere
funktionen med modpost på 8.75.94 Reserve for opskrivninger.

8.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
På denne funktion registreres til- og afgange ved køb og salg af tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler. Af- og nedskrivninger krediteres funktionen. Evt. opskrivning foretages ved at debitere funktionen med modpost på 8.75.94
Reserve for opskrivninger.

8.58.83 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr
På denne funktion registreres til- og afgange ved køb og salg af inventar. Af- og nedskrivninger krediteres funktionen. Evt. opskrivning foretages ved at debitere funktionen
med modpost på 8.75.94 Reserve for opskrivninger.

8.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for
materielle anlægsaktiver
På denne funktion registreres til- og afgange vedrørende materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver. Ved tilgange debiteres
funktionen, mens den krediteres ved afgange.

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (62)
8.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver
På denne funktion registreres til- og afgange af udviklingsprojekter og andre erhvervede
immaterielle anlægsaktiver. Af- og nedskrivninger krediteres funktionen.
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets finansieringskilde:
001
002
003

Takstfinansierede aktiver
Selvejende institutioners aktiver
Øvrige skattefinansierede aktiver
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OMSÆTNINGSAKTIVER-VAREBEHOLDNINGER (65)
8.65.86 Varebeholdninger/-lagre
På denne funktion registreres til- og afgange vedrørende varebeholdninger/-lagre. Det
er frivilligt at anvende funktionen. Ved tilgange debiteres funktionen, mens den krediteres ved afgange.
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets finansieringskilde:
001
002
003

Takstfinansierede aktiver
Selvejende institutioners aktiver
Øvrige skattefinansierede aktiver

OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG (68)
8.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg
På denne funktion registreres til- og afgange vedrørende grunde og bygninger bestemt
til videresalg. Eventuelle op- eller nedskrivninger henholdsvis debiteres og krediteres
funktionen.
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets finansieringskilde:
001
002
003

Takstfinansierede aktiver
Selvejende institutioners aktiver
Øvrige skattefinansierede aktiver

HENSATTE FORPLIGTELSER (72)
8.72.90 Hensatte forpligtelser
På denne funktion registreres ændringer i kommunens hensatte forpligtelser. Ved forøgelse af forpligtelsen krediteres funktionen, mens den debiteres ved formindskelse.
Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen:
001

Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner

Det er obligatorisk at bruge gruppering 001, mens det er frivilligt at registrere øvrige
hensatte forpligtelser.

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 9.75.919.75.93.

8.75.94 Reserve for opskrivninger
På denne funktion registreres evt. opskrivninger af kommunens materielle anlægsaktiver. Ved opskrivning krediteres funktionen.
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Hovedkonto 9 Balance
Hovedkonto 9 udgør kommunens samlede balance. Overordnet består balancen af
materielle, immaterielle aktiver samt finansielle aktiver og passiver, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.
Balancen indeholder oplysninger om værdien af kommunens grunde og bygninger,
tekniske anlæg, maskiner og større specialudstyr, inventar, transportmidler mv. Ligeledes indeholder den oplysninger om kommunens finansielle aktiver og værdien af forpligtelser.
Hovedkonto 9 finder ikke anvendelse ved budgetlægningen, idet budgettering og registrering af forskydninger på statuskontiene foretages på de tilsvarende funktioner under
hovedkonto 8 samt på visse funktioner under hovedkonto 0-6. Funktionerne 9.22.019.42.44 samt 9.58.81-9.68.87 er aktivkonti, der registreres under dranst 8. Funktionerne
9.45.45-9.55.79 og 9.72.90-9.75.99 er passivkonti, der registreres under dranst 9. Ved
registrering på hovedkonto 9 anvendes ikke artsspecifikation.

LIKVIDE AKTIVER (22)
Med henblik på mulighederne for kontrol af overholdelse af kassekreditreglen, jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., skal kasseopgørelsen tilrettelægges således, at der kan ske en rekonstruktion
af saldiene på funktion 9.22.01 og 9.22.05 samt funktionerne 9.22.08-9.22.11 dagligt i
den forløbne 12 måneders periode (se også funktion 9.50.50).

9.22.01 Kontante beholdninger
Saldoen skal svare til den tilstedeværende beholdning. Forskudskasser vil ofte i årets
løb indeholde bilag for udgifter (og eventuelt indtægter) som en del af beholdningen.
Det bemærkes i henhold til bekendtgørelsen om kommunernes mellemværender med
de kommunale forsyningsvirksomheder, at kommunens samlede gæld til de kommunale forsyningsvirksomheder opgjort ud fra kommunens årsregnskab ikke må overstige
kommunens likvide beholdninger (summen af saldiene på funktionerne 9.22.019.22.11) tillagt ledigt træk på kommunens kassekredit ved regnskabsårets udgang,
opgjort efter reglerne i lånebekendtgørelsen. Der henvises til afsnit 8.3.1 og 8.3.2.

9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
Saldoen på denne funktion skal svare til, hvad der er kendt som disponibelt på kontoen.
Udenlandske bankkonti omregnes ultimo regnskabsåret til ny valutakurs med modpost
på balancekonto 9.75.99.

9.22.08 Realkreditobligationer
9.22.09 Kommunekreditsobligationer
9.22.10 Statsobligationer m.v.
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9.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.
Som følge af de meget gunstige lånevilkår, med bl.a. rentefrihed og betydelig afdragsfrihed, der ydes vedrørende indskud Landsbyggefonden mv. skal saldoen ultimo regnskabsåret markeres med ”-” i kommunens balance. Reguleringen af de uafviklede indskud i Landsbyggefonden m.v. sker med modpost på balancekonto 9.75.99.
I bemærkningerne til regnskabet skal der redegøres for den nominelle værdi af kommunens uafviklede indskud i Landsbyggefonden m.v.
I balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringen tilbageføres, så
kontoen igen viser det nominelle tilgodehavende.
På funktionen er autoriseret to grupperinger til registrering af indskud af grundkapital i
henholdsvis private og kommunale ældreboliger. Debetsaldoen på gruppering 001 skal
svare til summen af uafviklede indskud af grundkapital i Landsbyggefonden. Debetsaldoen på gruppering 002 skal svare til summen af de uafviklede kommunale indskud af
grundkapital. Der henvises i øvrigt til konteringsreglerne for funktion 0.25.16 Almene
boliger.
Saldoen på de autoriserede grupperinger skal i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet markeres med ”-”.
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 kommunal ejede ældreboliger
Herunder registreres grundkapitalindskud til ældreboliger, der opføres
af kommunen, men ikke af en almen boligorganisation, jf. § 121 i lov om
almene boliger.

003

Driftsstøttelån
Herunder registreres udbetalte driftsstøttelån. I forbindelse med salg af
almene boliger, vil der ske tilbagebetaling af driftsstøttelån.

9.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender
Nye udlån og tilgodehavender optages til nominel værdi, jf. funktion 8.32.25.
Saldoen skal ved regnskabsafslutningen svare til det samlede resttilgodehavende med
nedskrivning af forventet tab på tilgodehavenderne. Nedskrivningen kan ved regnskabsårets slutning foretages som en procentdel af de forskellige typer af tilgodehavender baseret på historiske erfaringer og skal kunne dokumenteres.
Nedskrivningen foretages ved at kreditere de relevante funktioner med anvendelse af
art 0.6 og debitere funktion 8.25 ved anvendelse af art 0.9. Ligeledes registreres nedskrivningen af tilgodehavender på funktion 9.32.25 med modpost på balancekonto
9.75.99.
I bemærkningerne til regnskabet skal der redegøres for den nominelle værdi af tilgodehavender og udlån.
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Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

7.1.1 Indledning
Det kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i
forbindelse med aflæggelse og revision af årsregnskabet. Med hjemmel i lovens §§ 45,
46 og 57 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet endvidere i bekendtgørelse nr. 1095 af
12. december 2003 fastsat en række proceduremæssige krav, herunder om tidsfrister
for årsregnskabets afgivelse til revision m.v. Endelig er der fastsat visse yderligere bestemmelser om indsendelse af regnskabsmateriale m.v.
I dette afsnit er givet en kort beskrivelse af de proceduremæssige regler i forbindelse
med regnskabsaflæggelsen. De formmæssige krav til indsendelse af regnskabsmateriale til de centrale myndigheder og udarbejdelsen af årsregnskabet er behandlet i afsnit
7.2. Endvidere er de særlige regler omkring udarbejdelse af kvartalsvise likviditetsoversigter omtalt i afsnit 7.3, mens revisionen af årsregnskabet omtalt er omtalt i afsnit 7.4. I
afsnit 7.5 er vist en samlet skematisk oversigt over tidsfristerne ved regnskabsaflæggelsen.
7.1.2 Proceduren ved regnskabsaflæggelsen
Årsregnskabet skal posteringsmæssigt være afsluttet den 1. april i det efterfølgende år.
Efter dette tidspunkt kan der ikke foretages yderligere omposteringer.
Styrelseslovens § 45 fastsætter herefter, at årsregnskabet med tilhørende bemærkninger m.v. aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen.
Der er ikke fastsat en bestemt tidsfrist for denne regnskabsaflæggelse.
Det fremgår imidlertid af bekendtgørelse nr. 1095 af 12. december 2003, at aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af kommunalbestyrelsen til revision inden
den 1. juni i året efter regnskabsåret.
Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen inden den 15. august.
Revisionens beretning skal herefter forelægges for økonomiudvalget og - for revisionsmæssige bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under økonomiudvalget - for den pågældende kommunale myndighed.
Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra økonomiudvalget og de
øvrige kommunale myndigheder behandles af kommunalbestyrelsen på et møde. På
mødet træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og
regnskabets godkendelse.
Kommunalbestyrelsens behandling skal finde sted, så kommunens regnskab sammen
med revisionens beretning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen
af september måned.
Endelig fremgår det af styrelseslovens § 45, at det endeligt godkendte regnskab skal
være tilgængeligt for kommunens beboere. Der er imidlertid ingen særlige formkrav
eller regler i øvrigt for, hvorledes den enkelte kommune skal løse den informationsmæssige opgave overfor sine beboere med hensyn til regnskabet.

