
 
 
 

Orientering om 8. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og 
regnskabssystem for kommuner”   
 
Hermed orienteres om forskellige ændringer samt præciseringer m.v. i ”Budget- og 
regnskabssystem for kommuner”. 
 

1. Parkering 
2. Pilotjobcentres bonusbetaling til andre aktører  
3. Løntilskud for ledige over 55 år 
4. Feriepenge vedrørende personer, som har ret til løn under ferie 
5. Forsyningsvirksomheder 
6. Berigtigelser under sociale formål 
7. Ventepenge til afskedigede tjenestemænd 
8. Artsangivelse ved introduktionsprogram 
9. Tandproteser ved ulykker 
10. Tilbagebetaling af lån ydet til personer i revalidering 
11. Øvrige udgifter til personer under integrationsloven 
12. Udgifter i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110 
13. Hensatte forpligtelser 
14. Rettelse i funktion 5.46.60 Introduktionsprogram m.v. 
15. Henvisning ved førtidspension 
16. Bidrag til staten for elever med svære handicap 

 
 

Ad. 1. Parkering 

I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 anføres det, at der er enighed mellem KL 
og regeringen om at præcisere, at indførelsen af parkeringszoner, udvidelse af eksiste-
rende parkeringszoner, højere takster m.v. alene kan ske af færdselsmæssige og ikke 
af fiskale hensyn. Det nødvendiggør en særskilt registrering af indtægter og omkost-
ninger forbundet hermed. 

I dag konteres udgifter og indtægter i forbindelse med parkeringskontrol på funktion 
2.22.01 Fælles formål under hovedkonto 2, Transport og Infrastruktur. I sagens natur 
er det derfor ikke muligt, at udskille og opgøre indtægter og udgifter fra parkeringskon-
trol. 
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gang 
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På baggrund af drøftelse i Budget- og regnskabsudvalget er der enighed om at autori-
sere følgende funktion til registrering af indtægter og udgifter vedr. parkering: 

 2.22.07 Parkering 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende parkeringsbilletordnin-
ger og parkeringsafgifter. 

Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen: 

 091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger 

 092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter   

Ved kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger forstås beløbet, som bilisterne 
betaler for at holde på en offentlig parkeringsplads. 

Ved kommunale indtægter fra parkeringsafgifter forstås beløbet, som bilisterne betaler 
for at have holdt ulovligt eller for ikke at have købt en parkeringsbillet.  

Opmærksomheden skal i den anledning henledes på § 4 i bekendtgørelse nr. 972 af 
17. oktober 2005 om kommunal parkeringskontrol, hvor det fremgår: ” [at] indtægter fra 
parkeringskontrol, som udføres af kommunalbestyrelsen fordeles efter nærmere be-
stemmelser mellem staten og den kommune, der udfører kontrollen”.   

Opkrævede indtægter fra parkeringsafgifter (såvel den kommunale som statslige an-
del) registreres ved at kreditere gruppering 092 på funktion 2.22.07 Parkering med 
modpost på funktion 8.28.15 Andre tilgodehavender.  Den statslige andel registreres 
ved at debitere gruppering 092 på funktion 2.22.07 med modpost på 8.48.49 Staten. 

Indbetalte parkeringsafgifter krediteres funktion 8.28.15 Andre tilgodehavender med 
modpost på de likvide aktiver. Afregningen til staten foretages ved at debitere funktion 
8.48.49 Staten med modpost på de likvide aktiver.    

Det skal bemærkes, at evt. tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter skal registreres 
ved at debitere funktion 2.22.07 Parkering grp. 092 ved brug af art 0.6 med modpost på 
funktion 8.28.15  med art 0.9. Ligeledes registreres tabet på funktion 9.28.15 med mod-
post på balancekonto 9.75.99.    

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2008.  

Ad. 2. Pilotjobcentres bonusbetaling til andre aktører 

Når et jobcenter anvender andre aktører, jf. §§ 26-32 i lov om ansvaret for og styringen 
af den aktive beskæftigelsesindsats, består betalingen til den pågældende aktør dels af 
en betaling til drift og dels af en bonusbetaling, som først kommer til udbetaling, hvis 
den ledige kommer i arbejde. Staten i jobcentrene skal i den forbindelse tilsagnsregi-
strere bonusbetalingerne, således at der er afsat penge hertil. 

Kommunale pilotjobcentre, der afholder udgifter til forventede bonusudgifter til andre 
aktører, er ikke omfattet af de statslige regler om tilsagnsregistrering. Pilotjobcentrene 
afholder derfor alene udgifter til faktiske bonusudbetalinger indenfor finansåret. 
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Da staten i jobcentrene og de kommunale pilotjobcentre således har to forskellige må-
der at registrere bonus til andre aktører på, er det ikke muligt at sammenligne udgifter-
ne hertil. Samtidig kan det give problemer i relation til muligheden for at videreføre et 
mindreforbrug til næste finansår. Der er en grænse for videreførsel på 5 procent af den 
samlede aktiveringsramme. Er mindreforbruget større end 5 procent, bortfalder det 
beløb, der ligger over 5 procent. Da pilotjobcentrene på baggrund af ovenstående kan 
ende med at stå med et tilsyneladende større mindreforbrug end staten i jobcentrene, 
kan der være en del af deres bevilling for indeværende år, der bortfalder, selvom pen-
gene egentlig skal bruges til bonusbetalinger. 

På denne baggrund autoriseres to nye grupperinger i ”Budget- og regnskabssystem for 
kommuner”: 

Under funktion 5.68.94 Pilotjobcentre autoriseres grupperingen: 

003 Bonusbetaling til andre aktører 

Under funktion 8.72.90 Hensatte forpligtelser autoriseres grupperingen: 

002 Bonusbetaling vedr. pilotjobcentre 

Fremgangsmåden for kontering er følgende: 

1. Registrering af et tilsagn om bonus foregår ved at debitere den nye gruppering 003 
Bonusbetaling til andre aktører under funktion 5.68.94 Pilotjobcentre ved brug af art 
0.6. Samtidig krediteres den nye gruppering 002 Bonusbetaling vedr. pilotjobcent-
re under funktion 8.72.90 Hensatte forpligtelser med art 0.9. 

2. Ved udbetaling af bonus skal den nye gruppering 003 Bonusbetaling til andre aktø-
rer under funktion 5.68.94 Pilotjobcentre debiteres, og samtidig skal de likvide aktiver 
krediteres med det aktuelle beløb. 

3. En nedskrivning af tilsagnsforpligtelsen finder sted ved at kreditere gruppering 003 
Bonusbetaling til andre aktører under funktion 5.68.94 Pilotjobcentre ved brug af art 0.8 
og samtidig debitere gruppering 002 Bonusbetaling vedr. pilotjobcent-
re under funktion 8.72.90 Hensatte forpligtelser med art 0.9. Årsagen til, at der skal 
foretages en nedskrivning af tilsagnsforpligtelsen, er, at udbetalingen af bonus i sagens 
natur mindsker de hensatte forpligtelser vedr. bonusbetaling. 

Tidligere har gruppering 005 Udgifter til andre aktører vedr. forsikrede ledige indeholdt 
samtlige omkostninger i relation til andre aktører, men da bonusbetalinger nu udskilles 
på gruppering 003 Bonusbetaling til andre aktører, præciseres det i beskrivelsen under 
gruppering 005, at det kun er driftsomkostninger, der skal konteres her. 

Ad. 3. Løntilskud for ledige over 55 år 

Pr. 1. januar 2008 træder en ny ordning i kraft under pilotjobcentrene for ledige over 55 
år ved løntilskudsansættelse i private virksomheder, jf. §§ 67a - 67c i lov om aktiv be-
skæftigelsesindsats. På den baggrund autoriseres en ny gruppering under funktion 
5.68.94 Pilotjobcentre: 

 106 Løntilskud - ledige over 55 år i private virksomheder 
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Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til løntilskud for ledige over 55 år ved løntil-
skudsansættelse i private virksomheder. 

Ad. 4. Feriepenge vedrørende personer, som har ret til løn under ferie 

Det præciseres, at kommunens feriepengeforpligtelse vedr. personale med ret til løn 
under ferie kan komme til udbetaling på tre måder: 

1. Som løn under afholdelse af ferie. 

2. Som godtgørelse for ikke-afholdte særlige feriedage, der udgør 2,5 procent af 
lønnen i optjeningsåret. 

3. Hvis medarbejderen ikke afholder ferie får vedkommende ikke udbetalt ferie-
penge, men normal løn. Feriepengeforpligtelsen bortfalder dog ikke for kom-
munen, da de feriepenge, der ikke er kommet til udbetaling til medarbejderen, 
skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Er der personale, der vælger 
ikke at afholde al ferie i indeværende ferieår, kan ferien aftales overført til 
næste ferieår. Hvis dette ikke er sket skal værdien af ikke-udbetalt løn under 
ferie indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. I dette tilfælde indebærer ind-
betalingen til Arbejdsmarkedets Feriefond ikke en omkostning, men blot at fe-
riepengeforpligtelsen nedbringes, hvilket medfører, at udbetalingen skal neu-
traliseres som beskrevet under funktion 9.52.55 Skyldige feriepenge. 

Med ”feriepengeudbetaling” menes altså ikke blot løn under ferie, men en af ovenstå-
ende tre typer af udbetaling, hvilket præciseres i beskrivelsen under funktion 9.52.55. 
Registreringen foregår som beskrevet under funktionen. 

Ad. 5. Forsyningsvirksomheder 

Under beskrivelsen af eksempler på art 2.3 i afsnit 2.5 side 8 ændres ”Forsyningsvirk-
somheders køb af energi med henblik på videresalg” til ”Forsyningsvirksomheders køb 
af energi m.v. med henblik på videresalg.” Derved inddrages også køb af eksempelvis 
vand, da hensigten med art 2.3 også er at omfatte sådanne køb. 

Ad. 6. Berigtigelser under sociale formål 

Da kontanthjælpsfunktionen blev opsplittet blev der fejlagtigt ikke autoriseret en grup-
pering for berigtigelser under funktion 5.57.72 Sociale formål, dranst 2. På denne bag-
grund autoriseres en ny gruppering under dranst 2: 

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

Ad. 7. Ventepenge til afskedigede tjenestemænd 

Det præciseres, at ventepenge til tjenestemænd, der afskediges, skal konteres på den 
relevante funktion, dvs. på den funktion, hvor tjenestemanden sidst var ansat og altså 
ikke på funktion 6.52.72 Tjenestemandspension. Dette følger af, at ventepenge ikke 
indgår i den beregnede pensionsomkostning på 20,3 pct. af den pensionsgivende løn, 
som de relevante funktioner belastes med vedr. tjenestemandspensioner. Dette følger 
af, at ventepenge ikke er noget, der løbende optjenes ligesom tjenestemandspension. 
Der er tale om en rettighed, der opstår ved afskedigelse. 
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Præciseringen giver ikke anledning til ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for 
kommuner”. 

Ad. 8. Artsangivelse ved introduktionsprogram 

Det præciseres, at der ved kontering på funktion 5.46.60 Introduktionsprogram m.v. 
skal benyttes art 5.2 Overførsler til personer. Derved skabes overensstemmelse med 
funktion 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, hvor det er angivet, at art 5.2 
benyttes. Artsangivelsen kan mindske risikoen for, at ens udgiftstyper konteres med 
forskellige arter. 

Ad. 9. Tandproteser ved ulykker 

Det præciseres, at udgifter til tandproteser ved ulykkesbetingede skader på tænder, 
mund eller kæber, jf. sundhedslovens § 135 indtil videre konteres på en ikke-
autoriseret gruppering under funktion 4.62.85 Kommunal tandpleje. 

Præciseringen giver ikke anledning til ændringer i kontoplanen. 

Ad. 10. Tilbagebetaling af lån ydet til personer i revalidering 

Det præciseres, at tilbagebetaling af lån ydet til personer i revalidering efter § 65 i lov 
om aktiv socialpolitik med 65 pct. statsrefusion konteres under gruppering 092 Tilbage-
betaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion under funktion 5.58.80 Revalidering. Tilsva-
rende er gruppering 006 tilskud til selvstændig virksomhed med 65 pct. refusion autori-
seret som udgiftskonto ved lån. 

På denne baggrund tilføjes § 65 i overskriften til gruppering 092. 

I den autoriserede kontoplan funktion 5.58.80, gruppering 092 er fejlagtigt angivet §§ 
91 og 93 i lov om aktiv socialpolitik, hvor der skulle have stået §§ 93 og 94 i lov om 
aktiv socialpolitik. Det rettes. 

Ad. 11. Øvrige udgifter til personer under integrationsloven 

Da 6. omgang rettelsessider blev indført med orienteringsskrivelse af 30. august 2007 
blev der under funktion 5.46.60 Introduktionsprogram m.v. ikke autoriseret en gruppe-
ring, hvor kommunerne kan kontere de udgifter til personer under integrationsloven, 
som ikke er forbundet med tilbud i introduktionsprogrammet. På den baggrund autori-
seres en ny gruppering: 

 014 Øvrige udgifter til personer under integrationsloven 

På grupperingen registreres udgifter til boligplacering efter integrationslovens kapitel 
3 samt eventuelle øvrige udgifter for personer under integrationsloven, som ikke vedrø-
rer introduktionsprogrammet efter integrationslovens kapitel 4. 

Ad. 12. Udgifter i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-
110 

Det præciseres, at udgifter efter servicelovens § 83 og til hjemmesygepleje efter sund-
hedslovens kapitel 38, som ydes i forbindelse med ophold i boformer efter servicelo-
vens §§ 107-110, skal registreres henholdsvis på funktionerne 5.38.42 Botilbud for 
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personer med særlige sociale problemer, 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere, 
5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold og 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold. I 
indledningen til funktion 5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede er der 
derfor indsat en generel henvisning. De tilsvarende henvisninger under de enkelte 
grupperinger er derved blevet overflødige og er derfor slettet. Under funktion 5.32.33, 
gruppering 003 og under funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50 og 5.38.52 er der sket 
tilsvarende tilretninger. 

Under funktion 5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, gruppering 
004 Hjemmesygepleje henvises til ”lov om hjemmesygeplejerskeordninger”. Denne er 
blevet indarbejdet i sundhedslovens kapitel 38. På grupperingen konteres også indtæg-
ter og udgifter til private leverandører af hjemmesygepleje. 

Der er foretaget en opdateret paragraf-henvisning under funktion 5.32.32, gruppering 
011, da der fejlagtigt var henvist til servicelovens § 92 i stedet for § 93. Også paragraf-
henvisningen under funktion 5.57.77 Boligsikring er opdateret, idet henvisningen til § 
77 i lov om social service er ændret til § 96. 

Ad. 13. Hensatte forpligtelser 

På side 15 i orienteringsskrivelsen af 14. juli 2006 og punkt 13 i orienteringsskrivelsen 
af 19. oktober 2007 er det nævnt, at hensatte forpligtelser og hensættelser til tab på 
tilgodehavender i regnskab 2007 er frivilligt at registrere, mens det i regnskab 2008 er 
obligatorisk. Det præciseres, at det fra regnskab 2008 er obligatorisk at registrere disse 
forhold. Konteringsreglerne under funktion 8.72.90 Hensatte forpligtelser og 9.72.90 
Hensatte forpligtelser bringes i overensstemmelse hermed. 

Ad. 14. Rettelse i funktion 5.46.60 Introduktionsprogram m.v. 

I forbindelse med oprettelsen af funktion 5.46.60 Introduktionsprogram m.v., jf. oriente-
ringsskrivelse af 30. august 2007, blev der fejlagtigt skrevet ”aktivering” i stedet for ”til-
bud” i kapitel 3.5.5 og kapitel 4.5.5. Dette ændres, så der fremover står ”tilbud”. 

Ad. 15. Henvisning ved førtidspension 

Under funktion 5.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion og funktion 5.48.69 Før-
tidspension med 35 pct. refusion henvises til "lov om social pension, jf. bekendtgørelse 
nr. 615 af 26. juni 2001". Denne er forældet. Der skal i stedet henvises til ”§ 67 i Be-
kendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtids-
pension m.v. (lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2007)”. 

Ad. 16. Bidrag til staten for elever med svære handicap 

På funktion 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler, jf. friskolelovens § 26 autorise-
res følgende gruppering: 

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

Oprettelsen sker med henblik på at skabe en parallelitet i forhold til de øvrige statslige 
bidrag for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler m.v., hvortil der allerede 
er autoriseret grupperinger på funktionen. 
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Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner: 

 
Afsnit 3.2 side 1 pkt. 1 
Afsnit 3.3 side 1 pkt. 16 
Afsnit 3.5.3 side 1 pkt. 12 
Afsnit 3.5.4 side 1 pkt. 12 
Afsnit 3.5.5 side 1 pkt. 11+14 
Afsnit 3.5.7 side 1 pkt. 6 
Afsnit 3.5.8 side 1 pkt. 10 
Afsnit 3.5.9 side 1 pkt. 2+3 
Afsnit 3.8 side 5 pkt. 2 
Afsnit 3.9 side 4 pkt. 2 
Afsnit 4.2 side 2 pkt. 1 
Afsnit 4.3 side 5 pkt. 16 
Afsnit 4.4 side 1 pkt. 12 
Afsnit 4.5.3 side 2-9 pkt. 12 
Afsnit 4.5.4 side 1-8 pkt. 12 
Afsnit 4.5.5 side 1+2 pkt. 8+9+14 
Afsnit 4.5.6 side 3+4 pkt. 15 
Afsnit 4.5.7 side 3+15 pkt. 6+12 
Afsnit 4.5.8 side 4 pkt. 10 
Afsnit 4.5.9 side 1+2+6 pkt. 2+3 
Afsnit 4.8 side 18 pkt. 2+13 
Afsnit 4.9 side 10+21+22 pkt. 2+4+13 
 
 
Ændringerne træder i kraft fra regnskab 2008. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Magnus Rønning-Andersson 
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2 Transport og infrastruktur 
 
 
FÆLLES FUNKTIONER (22) 

2.22.01 Fælles formål 
2.22.03 Arbejder for fremmed regning 
2.22.05 Driftsbygninger og -pladser 
2.22.07 Parkering 
  091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger 
  092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter  
 
 
KOMMUNALE VEJE (28) 

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

2.32.30 Fælles formål 
2.32.31 Busdrift 

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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3 Undervisning og kultur 
 
FOLKESKOLEN M.M. (22) 

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

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

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

grundskoler 
  006 Kommunale tilskud til frie grundskoler 
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 
3.22.14  Ungdommens Uddannelsesvejledning 
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 

1 Drift 
 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 

  002 Køb af pladser  
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 

1 Drift 
 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 

  002 Køb af pladser  
 
UNGDOMSUDDANNELSER (30) 

3.30.44 Produktionsskoler 
 1 Drift 
  001 Produktionsskoler 
  002 Grundtilskud til produktionsskoler 
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 
 1 Drift 
  001 Skoleydelse 
  002 Undervisning 
  003 Særlige tilskud til undervisning 
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 
 
5.32.30 Ældreboliger 
 1 Drift 
  001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 
  005 Lejetab 
  092  Lejeindtægter 
 
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 
 1 Drift 
  001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) 

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

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

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

(Serviceloven § 83, jf. §§ 91, 92 og 93) 
  011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leve-

randør (Serviceloven § 83, jf. § 92) 
  092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven § 

161) 
  093 Beboeres betaling for service 
  095 Plejehjemsbeboeres betaling for særlig service 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 
 1 Drift 
   001 Forebyggende hjemmebesøg  
   002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelo-

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

ligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens § 84, 85 og 102.  
   093 Betaling for service i forbindelse med aflastningsforhold 
  2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 
 1 Drift 
  094 Beboeres betaling for husleje 
  096 Beboeres betaling for el og varme 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring  
 1 Drift 
  001 Støtte til køb af bil mv. (§ 114) 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 

RÅDGIVNING (35) 

5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 
  001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter.  

 
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) 

5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) 
 1 Drift 
  001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110) 
  002 Kvindekrisecentre (§ 109) 
  092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion efter reglerne for den centrale refsusionsordning 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003  Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale 

problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5) 
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 

§ 141) 
 1 Drift 
  001 Dagbehandling 
  002 Døgnbehandling 
  003 Ambulant behandling  
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142) 
 1 Drift 
  001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) 
  002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) 
  003 Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år (§ 101, stk. 

3) 
  004 Døgnbehandling til unge stofmisbrugere under 18 år (§ 101, stk. 3)
  092 Egenbetaling (§ 163, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 
 1 Drift 
  001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 
  002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 
  003 Længerevarende botilbud for sindslidende. 
  005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102) 
  093 Beboeres betaling for service 
  094 Beboeres betaling for husleje 
  095 Beboeres særlige servicebetaling (§ 162) 
  096 Beboeres betaling for el og varme 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)  
 1 Drift 
  001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 
  002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funkti-

onsevne (handicap). 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 

5.46.60 Introduktionsprogram m.v.  
 1 Drift   
  001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a 
  002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 b 
  003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 c 

samt § 24 b 
  004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 

d 
  005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a 
  006 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 b 
  007 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 c 
  008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 d 
  009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslovens § 

24a 
  010 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere ifølge integrationslo-

vens § 21 
  011 Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgede ifølge integrationslovens 

§ 21 
  012 Udgifter til særligt tilrettelagt danskuddannelse ifølge integrationslovens 

§ 22 
  013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om dansk-

uddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
  014 Øvrige udgifter til personer under integrationsloven. 
  091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge lov om danskuddannel-

se til voksne udlændinge m.fl. ifølge § 14, stk. 2 
  092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 
  097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet ifølge 

§ 45, stk. 4, i integrationsloven 
  098 Berigtigelser 
  099 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse 

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

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

onslovens § 45, stk. 7 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-012 
  002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 
 
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 50 pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. refusi-

on 
  093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 50 pct. refusi-

on 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
KONTANTE YDELSER (57) 

5.57.71 Sygedagpenge 
 1 Drift 
  001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 
  002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning 
  003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 
  004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge 

børn, jf. § 19a 
  090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  004  Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvor-

ligt syge børn, jf. § 30, stk.. 2 
5.57.72 Sociale formål 
  004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 

84)    
  006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82) 
  008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 
  009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 

(Serviceloven, § 41) 
  010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100) 
  015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af 

børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42) 
  017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a) 
  091 Tilbagebetaling. 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 4-17.  
  003 Berigtigelser 
 
5.57.73 Kontanthjælp 
 1 Drift 
  001 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke refu-

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

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

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

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

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

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

  020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35 pct. refusion (§ 25, stk. 
1, nr. 3 og 4, § 25, stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, § 25 a, og 
§ 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 
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REVALIDERING (58) 

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

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

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

beskæftigelsesindsats §§ 76, 78, 79, 80, 82 og 100). 
  004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (§ 71, stk. 1 i Lov 

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

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

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

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

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

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

  091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 
pct. refusion  

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

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

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

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

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

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

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

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

002  Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdriven-
de med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntil-
skud (§ 121, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 
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ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 

5.68.93 Jobcentre 
 1 Drift 
  002 Initiativer vedr. større virksomhedslukninger jf. § 43 i Styringsloven  
5.68.94 Pilotjobcentre 
 1 Drift 
  002 Initiativer vedr. større virksomhedslukninger, jf. § 43 i Styringsloven 
  003 Bonusbetaling til andre aktører, jf. §§ 26-32 i Styringsloven 
  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 lovbekendt-

gørelse nr. 55 om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 
011 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannel-

se, jf. § 14 i lovbekendtgørelse nr. 55 om kompensation til handicappe-
de i erhverv m.v. 

012  Isbryderordning for nyuddannede handicappede, jf. § 15 i lovbekendt-
gørelse nr. 55 om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

  013 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 be-

skæftigelsesindsats samt tekstanmærkning 127 vedr. FL07 
020 Personlig assistance til personer med en psykisk funktionsnedsættelse 

i erhverv og under efteruddannelse, jf. § 4-5 i lov om ændring af lov om 
kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

100 Tidlig indsats – ikke forsikrede ledige, jf. § 36, stk. 4 i Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 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. vel-
færdsaftalen 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 

106 Løntilskud - ledige over 55 år i private virksomheder 
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IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (62) 

8.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver 
 
 
OMSÆTNINGSAKTIVER-VAREBEHOLDNINGER (65) 

8.65.86 Varebeholdninger/-lagre (frivillig) 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver          
 
 
OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG (68) 

8.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Skattefinansierede aktiver 
 
 
HENSATTE FORPLIGTELSER (72) 

8.72.90 Hensatte forpligtelser 
  001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner  
  002 Bonus vedr. pilotjobcentre 
 
 
EGENKAPITAL (75) 

8.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver 
8.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver 
8.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver 
8.75.94 Reserve for opskrivninger 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Skattefinansierede aktiver 
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IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (62) 

9.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver  
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
 
 
OMSÆTNINGSAKTIVER-VAREBEHOLDNINGER (65) 

9.65.86 Varebeholdninger/-lagre (frivillig) 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver          
 
 
OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG (68) 

9.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Skattefinansierede aktiver 
 
 
PASSIVER 
 
 
HENSATTE FORPLIGTELSER (72) 

9.72.90 Hensatte forpligtelser 
  001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner 
  002 Bonusbetaling vedr. pilotjobcentre 
 
 
EGENKAPITAL (75) 

9.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver 
9.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver  
9.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver 
9.75.94 Reserve for opskrivninger  
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Skattefinansierede aktiver 
9.75.99 Balancekonto 
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2.22.05 Driftsbygninger og -pladser 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftsbygninger (incl. 
værksteder) og -pladser, herunder materielgårde og oplagspladser m.v. 
 
2.22.07 Parkering 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende parkeringsbilletordnin-
ger jf. bekendtgørelse om kommunal parkeringskontrol § 4 af 17. oktober 2005). På 
funktionen er autoriseret to grupperinger: 
 
  091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger 
 
  092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter 
 
Ved kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger forstås beløbet, som 
bilisterne betaler for at holde på en offentlig parkeringsplads. 
 
Ved kommunale indtægter fra parkeringsafgifter forstås beløbet, som bilisterne 
betaler for at have holdt ulovligt eller for ikke at have købt en parkeringsbillet.  
 
Opkrævede indtægter fra parkeringsafgifter (såvel den kommunale som statsli-
ge andel) registreres ved at kreditere gruppering 092 på funktion 2.22.07 Parke-
ring med modpost på funktion 8.28.15 Andre tilgodehavender.  Den statslige 
andel registreres ved at debitere gruppering 092 på funktion 2.22.07 med mod-
post på 8.48.49 Staten. 
 
Indbetalte parkeringsafgifter krediteres funktion 8.28.15 Andre tilgodehavender 
med modpost på de likvide aktiver. Afregningen til staten foretages ved at debi-
tere funktion 8.48.49 Staten med modpost på de likvide aktiver.    
 
Det skal bemærkes, at evt. tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter skal regi-
streres ved at debitere funktion 2.22.07 Parkering grp. 092 ved brug af art 0.6 
med modpost på funktion 8.28.15  med art 0.9. Ligeledes registreres tabet på 
funktion 9.28.15 med modpost på balancekonto 9.75.99.    
 
KOMMUNALE VEJE (28) 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og 
vedligeholdelse samt anlæg af veje, hvor kommunen er vejmyndighed. 
 
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedlige-
holdelse af færdselsarealer. 
 
2.28.12 Belægninger m.v.  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende reparation og fornyelse 
af belægninger på færdselsarealer inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærknin-
gen. 
 
2.28.14 Vintertjeneste 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatføre-
bekæmpelse. 
 
Tilskud fra staten i forbindelse med vintervedligeholdelse af veje registreres på funktio-
nen med art 8.6 Statstilskud. 
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2.28.22 Vejanlæg 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende anlæg (dranst 3) af: 
 

• Anlæg af nye veje og stier med tilhørende broer, tunneler, parkeringsfaciliteter 
samt vejudstyr og afstribning. 

 
På funktionen registreres således nye veje, stianlæg m.v. i terræn, der ikke tidligere har 
været anvendt til vej, sti, m.v. inklusiv de nødvendige arbejder på eksisterende veje, 
stier m.v., der følger i form af rundkørsler, tilkørsler, helleanlæg m.v.   
 
På kontoen for det enkelte arbejde registreres tillige udgifter og indtægter vedrørende 
samtlige følgearbejder omfattet af anlægsprojektet.  
 
Det bemærkes, at udgifter vedrørende vejplanlægning registreres på funktion 2.22.01. 
 
Kommunen skal i anlægsudgifterne vedrørende kommunale veje at medregne eventu-
elle beløb vedrørende lønudgifter til egne teknikere for medgået tid med tillæg for gene-
ralomkostninger. Beløbet krediteres funktion 6.45.51, gruppering 095. 
 
På funktionen er i regnskabet autoriseret følgende udtømmende anlægsgrupperinger: 
 
  001 Projektering 

Her registreres lønudgifter til opmålingsmedhjælp, befordringsgodtgø-
relse og time- og dagpenge, honorarudgifter til fremmed teknisk assi-
stance samt øvrige projekterings- og tilsynsudgifter, der direkte kan 
henføres til det pågældende anlægsarbejde. Endvidere registreres her 
udgifter til opmåling og anskaffelse af kort til brug ved projekteringen. 
 
Såfremt kommunen har valgt dette, registreres lønudgifter til egne tek-
nikere med eventuelt tillæg for generalomkostninger også på denne 
gruppering. 

 
  002 Arealerhvervelse 

Her registreres udgifter og indtægter ved køb og salg af jord og ejen-
domme i forbindelse med vej anlægget. Endvidere registreres udgifter 
til landinspektørens matrikulære arbejde i forbindelse med vej anlæg-
get, afgrødetab, erstatning for markskade og lignende. 

 
  003 Entrepriser 

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

 
  004 Eget regi 

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

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

 
2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter anlæg (dranst 3) af standardforbed-
ringer af eller på eksisterende færdselsarealer. F.eks. sideudvidelser, helleanlæg, 
svingbaner, rundkørsler, etablering af nyt udstyr og udskiftning til bedre standard. 
 
På kontoen for det enkelte arbejde registreres tillige udgifter og indtægter vedrørende 
samtlige følgearbejder. 
 
Det bemærkes, at udgifter vedrørende planlægning af standardforbedringer registreres 
på funktion 2.28.11. 
 
På funktionen er i regnskabet autoriseret samme anlægsgrupperinger som anført under 
2.28.22 Vejanlæg. 
 
 
KOLLEKTIV TRAFIK (32) 
2.32.30 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på 
funktionerne 2.32.31-2.32.35. 
 
2.32.31 Busdrift 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende busdrift, herunder indi-
viduel handicapkørsel og kommunale tilskud til trafikselskaber. Der er autoriseret føl-
gende gruppering på funktionen: 
 
001 Busdrift, herunder individuel handicapkørsel, udført af private leverandører 
Her registreres udgifter vedrørende busruter og individuel handicapkørsel udført af pri-
vate leverandører herunder tilskud til trafikselskaber for busruter og individuel handi-
capkørsel 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 ho-
vedart 6 Finansudgifter. Hjemtagne lån til færgeinvesteringer, omfattet af loven, regi-
streres ligeledes på funktion 8.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer, og nedskri-
ves på funktion 9.55.78 Langfristet gæld vedrørende færgeinvesteringer med modpost 
på 9.75.99. 
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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, kystbe-
skyttelse mv. Det bemærkes, at kommunale trafikhavne ikke er integreret i det kom-
munale budget- og regnskabssystem. Hvis kommunen er regnskabsførende for en tra-
fikhavn, skal regnskabet føres uden for det autoriserede regnskabssystem. 
 
2.35.40 Havne 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende fiskerihavne og ar-
bejdshavne samt tilskud til trafikhavne. 
 
2.35.41 Lystbådehavne m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende lystbådehavne, skude-
havne og marinaer.  
 
2.35.42 Kystbeskyttelse 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kystbeskyttelse, jf. lov 
om kystbeskyttelse.  
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3.22.09 Sprogstimulering for børn i førskolealderen 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprogstimuleringstilbud 
til tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens § 
4a. 
 
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler, jf. friskolelovens § 26 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for ele-
ver på frie grundskoler, statslige og private skoler m.v. 
 
Bidrag til staten registreres med art 4.6 Betalinger til staten. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Bidrag til statens for elever i frie grundskoler samt grundskoleaf-

delinger ved private gymnasieskoler  

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

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

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

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

    006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23  

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

 
3.22.12 Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler 
På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten 
for elever på efterskoler mm. samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede 
ungdomskostskoler.  
 
Det bemærkes, at statstilskud til ungdomskostskoler registreres under dranst 1. Kom-
munernes bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndar-
bejdsskoler samt ungdomshøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, registreres på art 4.6. 
 
Tilskud fra kommuner til efterskolerne efter kapitel 4 i lov om frie kostskoler og til kom-
munalt ejede ungdomskostskoler registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.  
 
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 
 
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk 
bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens § 4, 
stk. 1. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den 
specialpædagogiske bistand til småbørn.  
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Den kommunale betaling for tilbud i regionen registreres med art 4.8 Betaling til regio-
ner. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

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

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

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

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

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

 
UNGDOMSUDDANNELSER (30) 
3.30.44 Produktionsskoler 
På denne funktion registreres bl.a. tilskud til uddannelse af specialarbejdere med flere. 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
  001 Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler 

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

 
  002 Grundtilskud til produktionsskoler 
 
Det bemærkes, at kommunernes bidrag til staten for produktionsskoleelever registreres 
på art 4.6. Betalinger til staten. 
 
Tilskud fra kommuner til skolerne registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.  
 
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindel-
se med erhvervsgrunduddannelser.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger til registrering af henholds-
vis skoleydelse og skoleundervisning: 
  001 Skoleydelse, jf. erhvervsgrunduddannelseslovens § 5, stk. 3 
  002 Undervisning, jf. erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 1 
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Hovedkonto 4 Sundhedsområdet  
 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale sund-
hedsindsats.  
 
SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 
Denne hovedfunktion omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige for-
anstaltninger, 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 regi-
streres 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.  
 
Det bemærkes, at træning efter servicelovens § 86 til personer med ophold i boformer 
efter servicelovens §§ 107-110, som ydes i forbindelse med botilbuddet, registreres på 
funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50 og 5.38.52. 

 
Der er autoriseret to grupperinger på funktionen.  

 
  001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 

Her registreres udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funkti-
onsnedsættelse 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 funk-
tionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86, stk. 2 i lov om social 
service. 
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Øvrige udgifter og indtægter registreres således: 

• Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.58.76, gruppering 
005. 

• Kommunens indskud af grundkapital registreres på funktion 8.32.24, gruppering 
002. Ved påbegyndelse af tilbagebetaling af grundkapital krediteres funktion 
8.32.24 for de årlige afdrag.  

•      Lån til beboerindskud registreres på funktion 8.32.23. 
 
Det bemærkes, at drifts- og anlægsudgifter vedrørende ældreboliger ikke indgår i 
momsudligningsordningen. 
 
 
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk 
hjælp (hjemmehjælp), efter §§ 83 og 94 i lov om social service.  
 
Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende tilskud til personlig og praktisk 
hjælp mv., som modtageren selv antager, og til ansættelse af hjælpere til personer med 
nedsat funktionsevne efter §§ 95-96 i lov om social service.  
 
Desuden registreres indtægter og udgifter vedrørende hjemmesygepleje efter sund-
hedsloven. 
 
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende disse serviceydelser såvel 
for personer i eget hjem, herunder plejeboliger, ældreboliger o.l., som for personer med 
ophold på plejehjem og beskyttede boliger.  
 
Det bemærkes, at udgifter vedrørende den centrale administration og myndighedsfunk-
tionen i relation til den personlige og praktiske hjælp, ikke skal registreres på funktion 
5.32.32, men på hovedkonto 6. 
 
Endvidere bemærkes, at udgifter efter servicelovens § 83 og til hjemmesygepleje efter 
sundhedsloven, som ydes i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 
107-110, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50 og 5.38.52. 
 
På funktionen registreres desuden driftsudgifter vedrørende servicearealer (f.eks. dag-
centre, fælleskøkken til madudbringning, administrationslokaler til hjemmesygepleje, 
personlig og praktisk hjælp og lignende) opført i forbindelse med kommunale ældrebo-
liger.  
 
Det bemærkes, at anlægsudgifter ikke kan finansieres efter reglerne for ældreboliger. 
Det statslige tilskud til etablering af servicearealer registreres under dranst 3 på funkti-
on 0.25.18 
 
Udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madservi-
ceordninger og udgifter til øvrige momsregistrerede private producenter af serviceydel-
ser skal registreres på gruppering 009. 
 
Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af betaling for serviceydelser. 
Det bemærkes, at betalingen for husleje og for el og varme for beboere på plejehjem og 
beskyttede boliger registreres på funktion 5.32.34, gruppering 094 og 096. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
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001 Kommunens leverance af personlig og praktisk hjælp (hjemme-
hjælp) omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens §§ 83 og 
94) 

Her registreres udgifter til kommunens egen leverance af personlig 
hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet og til madserviceordninger, jf. servicelovens §§ 83 og 94, her-
under personlig hjælp og pleje mv. vedrørende børn, jf. § 44 i lov om 
social service, til personer, som er omfattet af frit valg af leverandør. 
Kommunens udgifter til vikarbureauer registreres ligeledes her 

 
Her registreres endvidere udgifter vedrørende integrerede plejeordnin-
ger (f.eks. integreret hjemmehjælp og hjemmesygepleje) for personer, 
der er omfattet af frit valg af leverandør med hensyn til hjemmehjælp, 
såfremt det ikke er muligt at fordele udgifterne på de relevante gruppe-
ringer. 
 
Det bemærkes at udgifter til ydelser efter servicelovens § 83, som er 
undtaget frit valg af leverandør, jf. § 92, skal registreres på gruppering 
11.  

 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til private leverandører af person-
lig og praktisk hjælp ikke registreres her men på gruppering 009.  

 
  002  Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv 

antager (Serviceloven § 95) 

Her registreres udgifter i form af tilskud til hjælp, som modtageren selv 
antager, i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige 
hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk
 hjælp mv. efter §§ 83 og 84, jf. § 95 stk. 1 i lov om social service.  

 
Endvidere registreres her udgifter vedrørende personer med nedsat 
funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 
timer om ugen, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, 
som de selv antager, jf. § 95, stk. 2 i lov om social service, herunder 
hjælp, der udbetales til en nærstående, som passer den pågældende, 
jf. § 95, stk. 3.  

 
  003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funkti-

onsevne (Serviceloven § 96) 

Her registreres udgifter til tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse 
af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med bety-
deligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 96 i lov 
om social service. 

 
  004 Hjemmesygepleje 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. 
sundhedslovens kapitel 38, herunder udgifter og indtægter til private le-
verandører af hjemmesygepleje. 
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  009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemme-
hjælp), (Serviceloven, § 83, jf. §§ 91-93) 

Her registreres kommunens udgifter til private leverandørers leverance  
af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger, efter § 
83, jf. §§ 91-93 i lov om social service. 
  

011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af le-
verandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 

Her registreres udgifter til kommunens egen leverance af personlig 
hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet og madserviceordninger, jf. § 83, herunder personlig hjælp og 
pleje m.v. vedrørende børn, jf. § 44, til personer, som ikke er omfattet af 
frit valg af leverandør, jf. § 92. Det er personer, som er beboere i pleje-
hjem m.v., jf. § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov 
om almene boliger, samt støttede private andelsboliger m.v. eller lov 
om boliger for ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende 
boligenheder. Kommunens udgifter til vikarbureauer registreres ligele-
des her 

 
Det bemærkes, at udgifter til hjælp som kommunen yder efter § 83 til 
personer, der er omfattet af frit valg af leverandør, registreres på grup-
pering 001.  

  
Det bemærkes endvidere, at udgifter til private leverandører af person-
lig og praktisk hjælp skal registreres på gruppering 009. 

 
Udgifter til personlig hjælp og pleje mv. efter § 44 til børn og unge, der 
indgår som et led i et døgnophold for børn og unge, jf. § 55, registreres 
sammen med udgifterne til selve døgnopholdet på de relevante funktio-
ner 5.28.20, 5.28.21, 5.28.23 og 5.28.24.  

 
  092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Service-

loven § 161) 

Her registreres betalinger for personlig og praktisk hjælp (hjemme-
hjælp), jf. § 161 i lov om social service. 

 
  093 Beboeres betaling for service 

Her registreres beboeres betaling for diverse serviceydelser, herunder 
kost, vask, transport mv. Betaling for husleje og for el og varme for be-
boere på plejehjem og beskyttede boliger registreres på henholdsvis 
gruppering 094 og 096 på funktion 5.32.34. 
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  095 Plejehjemsbeboeres betaling for særlig service 

Her registreres betaling for særlig service fra beboere på plejehjem, jf. 
§ 21 i Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede 
boliger. 

 
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 hjem-
mebesøg, jf. lov om forebyggende hjemmebesøg mv. 

 
  002  Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (service-

lovens § 79) 

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

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

funktionsevne (servicelovens §§ 84, 85 og 102) 
 

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

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

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

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

  093  Betaling for service i forbindelse med aflastningsforhold 
 
Her registreres midlertidige beboeres betaling for diverse serviceydel-
ser under deres aflastningsophold i plejeboliger og lignende. 
 

 
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligdelen af plejehjem 
og beskyttede boliger efter § 192 i lov om social service, herunder udgifter og indtægter 
vedrørende boligdelen af daghjem og dagcentre, der drives i tilknytning til plejehjem og 
beskyttede boliger. På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrøren-
de el og varme.  
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende serviceydelser i form af personlig 
og praktisk hjælp, afløsning eller aflastning, mv. til beboere i plejehjem og beskyttede 
boliger, herunder brugere af daghjem og dagcentre, registreres på de relevante gruppe-
ringer under funktionerne 5.32.32 og 5.32.33. Genoptræning og vedligeholdelsestræ-
ning registreres på gruppering 001 under funktion 4.62.82. 
 
Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger (gruppering 094 og 096) til regi-
strering af beboeres betaling for henholdsvis husleje, jf. §§ 16 - 19 i Socialministeriets 
bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger, og for el og varme, jf. § 20, stk. 1 i 
Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger. 
 
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemid-
ler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i 
lov om social service. 
 
Ved direkte køb af hjælpemidler anvendes de enkelte udgiftsarter, dvs. købet artskonte-
res efter beskaffenhed. Dette indebærer, at art 5.2 kun anvendes, når der er tale om 
direkte overførsler til personer, dvs. der skal ske direkte fakturering fra leverandør til 
modtageren. Samme regel gælder også for boligindretning. 
 
Specielt for biler bemærkes, at disse hjælpemidler på funktion 5.32.35 altid skal regi-
streres under anvendelse af art 5.2. 
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Pålægges det brugeren af hjælpemidlet at betale en del af udgiften - eventuelt over en 
årrække i form af, at kommunen yder et lån - berører afdragsbetalingerne ikke kommu-
nens adgang til at få momsrefusion. Afdragsbetalingerne sidestilles herved med andre 
brugerbetalinger på det sociale område. 
 
I de tilfælde, hvor kommunen forestår indkøb af hjælpemidler til f.eks. hjælpemiddelde-
poter, registreres udgiften på funktion 5.35.40.  
 
Når et hjælpemiddel overføres til funktion 5.32.35 fra kommunens egen hjælpemiddel-
central, registreres overførslen som en intern transaktion, dvs. ved anvendelse af 
plus/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter 
under hovedart 9. 
 
Ved udlån i henhold til serviceloven under funktion 5.32.35 debiteres udlånet funktionen 
ved lånets udbetaling. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en 
registrering over status af den afdragspligtige del af udlånet, således at kommunens og 
statens andel debiteres funktion 9.32.25 til kredit for balancekonto 9.75.99. Ved indbe-
taling af afdrag krediteres funktion 5.32.35. Senest i forbindelse med regnskabsafslut-
ningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 til debet for balancekonto 9.75.99. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114) 

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

 
  002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112) 

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

 
  003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112) 

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

  004 Høreapparater (servicelovens § 112) 

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

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

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

 
  006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) 

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

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

 

  007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) 

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

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

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

 
  009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) 

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

 
  010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) 

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

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

 
  011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) 

Her registreres udgifter til personer, som på grund af varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individu-
elle transportmidler, jf. servicelovens § 117. 

 

  091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. (servicelovens 
§ 114) 

Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter § 114 i 
lov om social service. 
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  093 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) 

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

 
 
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af han-

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

  
  001 Plejevederlag til pårørende vedr. pasning af døende (servicelo-

vens §§ 118-119) 

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

 
  003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende i eget hjem (servicelo-

vens § 122) 

Her registreres kommunens udgifter til hjælp til sygeartikler og lignen-
dende, jf. servicelovens § 122.  
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RÅDGIVNING (35) 
 
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, 
herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for 
børn og unge, jf. § 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke 
er en sygehusydelse. Rådgivning, der udgår fra den centrale forvaltning, registreres på 
hovedkonto 6. 
 
På funktionen er autoriseret gruppering 001 til registrering af udgifter og indtægter ved-
rørende hjælpemiddelcentraler, herunder indkøb af hjælpemidler, f.eks. i forbindelse 
med etablering og drift af hjælpemiddeldepoter. 
 
Ved overførsel til en institution inden for kommunen registreres transaktionen som en 
intern afregning, dvs. ved plus/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anven-
delse af de interne arter under hovedart 9. 
 
Det bemærkes, at udgifter til Dansk Hjælpemiddel Institut og til Blindeinstituttets mate-
rialesamling registreres på funktionen. 
 
Betaling for rådgivning, som ydes af lands- og landsdelsdækkende institutioner - her-
under videncentre - udgiftsføres på denne funktion. Produktionsomkostningerne i for-
bindelse med rådgivningen og den modtagne betaling registreres på funktionen for den 
institution, der udfører rådgivningen. 
 
 
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) 
 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voks-
ne. Det gælder botilbud, behandling af misbrug, kontaktpersonordning og særlige be-
skyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Det omfatter voksne med særlige behov, 
såsom personer med særlige sociale problemer, personer med nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne og sindslidende.  
 
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelo-
vens §§ 109-110) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer 
med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110.  
 
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt 
tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102 som ydes i 
forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter 
sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet. 
 
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialministeriets 
"Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20, samt om 
flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108", registreres under art 5.2.  
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelo-

vens § 110) 

 Her registreres indtægter og udgifter til botilbud, jf. servicelovens § 110. 
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  002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) 

Her registreres indtægter og udgifter til kvindekrisecentre, jf. servicelo-
vens § 109. 

 
   092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) 

Her registreres beboernes betaling for kost, logi m.v., jf. § 163, stk. 2 i 
serviceloven. 

 
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 
(sundhedslovens § 141) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, 
dag - og døgnbehandling af alkoholskadede efter sundhedssloven. Det bemærkes, at 
den alkoholbehandling, som finder sted på sygehusafdelinger, registreres på hovedkon-
to 4. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Dagbehandlingstilbud  

Her registreres kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med 
dagbehandlingstilbud for alkoholskadede efter sygehuslovens § 141. 

 
  002 Døgnbehandlingstilbud  

Her registreres kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med 
døgnbehandlingstilbud for alkoholskadede efter sygehusloven § 141. 
 

   003 Ambulant behandling  
 
Her registreres kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med 
ambulant behandling for alkoholskadede efter sygehuslovens § 141. 

 
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhed-
lovens § 142) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmis-
brugere under og over 18 år, jf. § 101 i serviceloven. Udgifterne til behandling af stof-
misbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i bo-
former til midlertidigt ophold, jf. § 107, stk. 2, nr. 2 i serviceloven, som udgifter til dagtil-
bud eller ambulant behandling.  
 
Der skal udelukkende medtages udgifter og indtægter forbundet med behandling af de 
unge, som er omfattet af den såkaldte behandlingsgaranti for stofmisbrugere under 18 
år i særlige tilfælde. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (ser-

vicelovens § 101) 

Her registreres udgifter til dagbehandling eller ambulant behandling af 
stofmisbrugere på 18 år og derover, jf. § 101 i lov om social service. 
Ambulant behandling er i modsætning til døgnbehandling karakteriseret 
ved, at behandlingen finder sted i tilknytning til personens sædvanlige 
miljø. 

 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.4 - side  3 
  
Dato: 19. december 2007 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 
 
  002  Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 

(servicelovens § 101) 

Her registreres udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere, jf. ser-
vicelovens § 101. Døgnbehandling er en intensiv behandling, som fo-
regår væk fra personens sædvanlige miljø, og hvor personen samtidig 
tager bopæl på behandlingsstedet. Udgifter til behandling i form af Half-
way-houses, som indgår som en del af et døgnbehandlingstilbud, regi-
streres ligeledes her. 

 
Udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt til tilbud af be-
handlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som 
ydes i forbindelse med døgnbehandlingstilbuddet, registreres ligeledes 
her. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundheds-
loven, som ydes i forbindelse med døgnbehandlingen. 

 
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i So-
cialministeriets "Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter ser-
vicelovens kapitel 18, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 
§ 108, stk. 2", registreres under art 5.2.  

 
  003  Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år (ser-

vicelovens § 101, stk. 3) 

Her registreres udgifter til dagbehandling af unge stofmisbrugere under 
18 år, jf. § 101, stk. 3 i serviceloven. På grupperingen registreres kun 
udgifter forbundet med behandling af de unge, som er omfattet af den 
såkaldte behandlingsgaranti for stofmisbrugere under 18 år i særlige til-
fælde. 
 
Dag- og ambulant behandling er i modsætning til døgnbehandling ka-
rakteriseret ved, at behandlingen finder sted i tilknytning til personens 
sædvanlige miljø. 

 
  004  Døgnbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år (ser-

viceloven § 101, stk. 3) 

Her registreres udgifter til døgnbehandling af unge stofmisbrugere un-
der 18 år, jf. § 101, stk. 3 i serviceloven. På grupperingen registreres 
altså kun udgifter forbundet med behandling af de unge, som er omfat-
tet af den såkaldte behandlingsgaranti for stofmisbrugere under 18 år i 
særlige tilfælde. 

 
Døgnbehandling er en intensiv behandling, som foregår væk fra perso-
nens sædvanlige miljø, og hvor personen samtidig tager bopæl på be-
handlingsstedet. 

 
  092 Egenbetaling (servicelovens § 163, stk. 2) 

Her registreres indtægter i form af egenbetaling for ophold i boformer 
efter § 163, stk. 2 i serviceloven. 

 
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (serviceloven § 108) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længereva-
rende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer 
med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108.  
 
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til 
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tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102 for personer 
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ydes i forbindelse med botilbuddet. 
Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i 
forbindelse med botilbuddet. 
 
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialministeriets 
”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20 samt om 
flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108”, registreres under art 5.2.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001  Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale pro-

blemer 

Her registreres udgifter vedrørende botilbud til personer med særlige 
sociale problemer.  

 
  002  Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne  

Her registreres udgifter vedrørende botilbud til personer med nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne. 

 
 003 Længerevarende botilbud for sindslidende  

 
Her registreres udgifter vedrørende botilbud til sindslidende og psykisk 
syge.  

 
  005  Praktisk og personlig hjælp (servicelovens §§ 83-86 og 102) 

Her registreres udgifter vedrørende den personlige og praktiske hjælp 
som ydes i forbindelse med ophold på botilbud til længerevarende op-
hold jf. servicelovens §§ 83-86 og 102. 
 

  093  Beboeres betaling for service 

Her registreres beboernes betaling for diverse serviceydelser, herunder 
kost, vask, transport mv.  

 
094 Beboeres betaling for husleje 

Her registreres beboernes betaling for husleje. Jf. § 5 i Socialministeri-
ets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens 
kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108”. 

 
  095 Beboeres særlige servicebetaling (servicelovens § 162) 

Her registreres betaling for særlig service for beboere, som modtager 
højeste eller mellemste førtidspension, jf. § 162 i lov om social service.  

 
  096 Beboeres betaling for el og varme 

Her registrerer kommunerne beboernes betaling for el og varme, jf. § 8 
i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter 
servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud ef-
ter § 108”. 
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5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (serviceloven § 107)  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til 
midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og per-
soner med særlige sociale problemer, jf. § 107 i lov om social service. 
 
På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til 
tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102 til personer 
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ydes i forbindelse med botilbuddet. 
Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i 
forbindelse med botilbuddet. 
 
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialministeriets 
”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 20 samt om 
flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108”, registreres under art 5.2.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 

Her registreres udgifter vedrørende botilbud til personer med særlige 
sociale problemer.  

   

  002  Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne  

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt 
ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  

 
  003  Midlertidigt botilbud for sindslidende   

Her registreres udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for 
sindslidende.  
 

  005  Praktisk og personlig hjælp (servicelovens §§ 83-86 og 102) 

Her registreres udgifter vedrørende den personlige og praktiske pleje 
som ydes i forbindelse med ophold på botilbud til midlertidige ophold jf. 
servicelovens §§ 83-86 og 102. 

 
  092 Beboeres betaling (servicelovens § 163) 

Her registreres betaling fra beboere under 67 år, jf. § 163. 
 
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 45 og 97-
99) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for 
personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kon-
taktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 45, 97, 98 og 99 i servicelo-
ven.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
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  002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelovens § 

99) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktper-
sonordninger for sindslidende jf. § 99 i serviceloven.   

   

  003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (service-
lovens §§ 45 og 97) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til perso-
ner under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og va-
rigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. §§ 45 og 97 i service-
loven.  
 
Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse 
til unge mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. § 45 i ser-
viceloven. 
 
Det bemærkes, at udgifter til ledsageordningen efter § 97, der ydes til 
personer, som har ophold i almene boliger mv. samt på plejehjem og i 
beskyttede boliger efter § 191, registreres sammen med udgifterne til 
de øvrige sociale serviceydelser til disse personer på funktion 5.32.32. 
 

  004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kontaktpersonordning 
til personer, som er døvblinde, jf. § 98 i serviceloven. 
 

005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjem-
løse (servicelovens § 99) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktper-
sonordninger for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse jf. § 99 i ser-
viceloven. 

 
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse 
til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer, jf. § 103, stk. 1 og 2 i serviceloven.  
 
Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til beskyttet beskæftigelse efter § 103, jf. § 105, 
stk. 2 i serviceloven og § 4 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og 
støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte 
beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud”, registreres på art 4.0. 
 
På funktionen er der autoriserede driftsgrupperinger til registrering af udgifter til 
beskyttet beskæftigelse for de forskellige typer af brugere af tilbuddet. Det er 
henholdsvis personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og 
personer med særlige sociale problemer, herunder personer i stofmisbrugsbehandlig.  
 
Ligeledes er der autoriserede driftsgrupperinger til registrering af udgifter til aflønning 
under beskyttet beskæftigelse, jf. § 105 i serviceloven og § 1 i Socialministeriets 
”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet 
beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og 
samværstilbud” fordelt på personer med nedsat betydelig fysisk eller psykisk 
funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Aflønningen registreres på 
art 5.2. 
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  001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale proble-

mer 

Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrø-
rende personer med særlige sociale problemer.  

   

  002  Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne  

Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrø-
rende personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  

 
  003  Beskyttet beskæftigelse til personer under stofmisbrugsbehand-

ling  

Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrø-
rende personer under stofmisbrugsbehandling, jf. servicelovens § 101.  

 
  005  Arbejdsvederlag (servicelovens § 105) 

 
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 
På denne funktion registreres kommunens og regionens udgifter og indtægter vedrø-
rende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven. På funktionen 
registreres såvel kommunernes som regionernes udgifter til aktivitets- og samværstil-
bud efter servicelovens § 104. 
 
Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til aktivitets- og samværstilbud efter § 88, jf. § 
89, stk. 2. 2. pkt. i lov om social service og § 5 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om 
aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrette-
lagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud”, registreres på art 4.0. 
 
Aflønning under aktivitets- og samværstilbud sker efter reglerne, jf. § 105 i serviceloven 
i lov om social service og § 3 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og 
støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigel-
sestilbud og i aktivitets- og samværstilbud”. Aflønningen registreres på art 5.2. 
 

Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen  
   

  001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale 
problemer 

Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud 
vedrørende personer med særlige sociale problemer.  

   

  002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktions-
evne  

Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud 
vedrørende personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  

 
  003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under stofmisbrugsbe-

handling  

Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud 
vedrørende personer under stofmisbrugsbehandling, jf. servicelovens § 
101. 
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  005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105) 
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TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 
 
5.46.60 Introduktionsprogram m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogram-
met for udlændinge omfattet af integrationsloven. 
 
På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet 
af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.  
 
På funktionen registreres endvidere de resultattilskud, som ydes hvis udlændinge be-
står danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordi-
nær beskæftigelse.  
 
På funktion 5.46.60 anvendes art 5.2. 
 
Det bemærkes, at der under dranst 2 er autoriseret to grupperinger til kontering af 
statsrefusion vedrørende udgifter til integrationsloven samt udgifter i henhold til lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Grupperingerne under dranst 2 følger 
inddelingen under dranst 1. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
  001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 

23 a 

Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der 
vedrører udlændinge på introduktionsydelse. 

 
  002  Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 

23 b 

Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der 
vedrører udlændinge på introduktionsydelse. 
 

  003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 
23 c samt § 24 b 

Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c, der 
vedrører udlændinge på introduktionsydelse. Her registreres desuden 
udgifter til tilbud efter integrationslovens § 24 b. 

 
  004  Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 

§ 23 d 

    Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 
d, der vedrører udlændinge på introduktionsydelse. 

 
  005  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 

a 

    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der 
vedrører selvforsørgende udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk. 
2, 3. punkt om tilbud til udlændinge, der ikke modtager introduktions-
ydelse. 

 
  006  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 

b 

    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der 
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    vedrører selvforsørgende udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk.2, 

3. punkt om tilbud til udlændinge, der ikke modtager introduktionsydel-
se. 

 
  007  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 

c 

    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c, der 
vedrører selvforsørgende udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk. 
2, 3. punkt om tilbud til udlændinge, der ikke modtager introduktions-
ydelse. 

 
  008  Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 

23 d 

    Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 
d, der vedrører selvforsørgende udlændinge. 

 
  009  Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslo-

vens § 24 a 

   Her registreres udgifter til opkvalificering og mentorfunktion til udlæn-
dinge, der ansættes uden løntilskud, jf. integrationslovens § 24 a. 

 
  010  Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere ifølge integra-

tionslovens § 21 

    Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 
21 til udlændinge, der modtager introduktionsydelse. 

 
  011  Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgede ifølge integrations-

lovens § 21 

    Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 
21 til selvforsørgende udlændinge. 

 
  012  Udgifter til særligt tilrettelagt danskuddannelse ifølge integrati-

onslovens § 22 

   Her registreres udgifter til særligt tilrettelagt danskuddannelse til ud-
lændinge efter integrationslovens § 22. 

 
  013  Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

Her registres udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister jf. § 2 i 
danskuddannelsesloven, dvs. kursister, som på undervisningstidspunk-
tet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannel-
se efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, nr. 2. Udgifter til 
danskuddannelse for kursister, som deltager i undervisningen som led i 
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er omfattet 
af lovens § 2, nr. 2-3 (dvs. kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere), 
registreres under 5.68.98 gruppering 018.  

 
  014  Øvrige udgifter til personer under integrationsloven 

Her registreres udgifter til boligplacering efter integrationslovens kapitel 
3 samt eventuelle øvrige udgifter for personer under integrationsloven, 
som ikke vedrører introduktionsprogrammet efter integrationslovens 
kapitel 4. 
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  091  Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge lov om danskud-

dannelse til voksne udlændinge m.fl. ifølge § 14, stk. 2 

  Her registreres kommunernes gebyrindtægter fra kursister, der er om
  fattet af reglerne om gebyr for deltagelse i danskuddannelsen, jf. § 14, 
  stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

 
  092  Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere  

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

  
  097  Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogram-

met ifølge § 45, stk. 4, i integrationsloven 

   Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og gene-
   relle udgifter for udlændinge omfattet af integrationslovens § 16, jf. 
   integrationslovens § 45, stk. 4. 
 
  098  Berigtigelser 

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

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

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

 
  100  Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegi-

vende uddannelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 7 

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

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

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

 
    Her registreres desuden resultattilskud til udlændinge, der efter intro-

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

 
Tilskud fra staten på 5.46.60 registreres med art 8.6 Statstilskud.  
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  013  Varmetillæg med 75 pct. refusion, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 

3) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg til varmeudgifter til pensioni-
ster med 75 pct. refusion efter § 14, stk. 2 i lov om social pension og § 
17, stk. 1 (førtidspensionsreformen) samt udgifter til tillæg til petrole-
umsudgifter efter § 14, stk. 3 i lov om social pension og § 17, stk. 3 (før-
tidspensionsreformen). 

 
  093  Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 

1.1.1998 

Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicintil-
skud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3 i lov om social pension med 75 pct. re-
fusion før 1. januar 1998, og hvor tilbagebetalingen sker efter 1. januar 
1998. 

 
Tilbagebetalinger af varmetillæg ydet med 75 pct. refusion registreres 
ikke her, men på gruppering 003. 

 
  094  Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion i 

perioden 1.1. 1998 – 1.3 2001 

Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicintil-
skud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3 i lov om social pension med 50 pct. re-
fusion i perioden fra 1. januar 1998 til 1. marts 2001, og hvor tilbagebe-
talingen sker efter 1. marts 2001. 

 
Tilbagebetaling af helbredstillæg efter § 17 a og af personlige tillæg ef-
ter § 17, stk. 2 ydet med 50 pct. refusion registreres ikke her, men på 
de relevante grupperinger 001-002, 004-012. 

 
5.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 
Registreringen af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt der 
ifølge § 67 i Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almin-
delig førtidspension m.v. (lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2007), ydes 35 pct., 50 
pct. eller 100 pct. refusion. På funktion 5.48.68 registreres alle udgifter og indtægter 
vedrørende førtidspension, som er tilkendt efter 1. januar 1992 (efter 12. juni 1997 for 
60-66-årige) og inden 1. januar 1999, og hvor der ifølge loven ydes 50 pct. refusion. 
 
På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 

Her registreres udgifter til de af revaliderings- og pensionsnævnene el-
ler af kommunalbestyrelsen tilkendte højeste og mellemste førtidspen-
sioner inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. re-
fusion.  

 
På samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelser og 
bistands- og plejetillæg med 50 pct. refusion. 

 
Endvidere registreres her udgifter til højeste og mellemste førtidspensi-
oner til personer under 67 år tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 
50 pct. refusion. På samme måde registreres også her udgifter til inva-
liditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 50 pct. refusion.  
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Såfremt der til personer under 60 år er tilkendt en forhøjelse af en pen-
sion, som var tilkendt eller indstillet før 1. januar 1992, registreres udgif-
terne til forhøjelsen ligeledes her. Såfremt der til personer mellem 60 
og 67 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt inden 
den 12. juni 1997, registreres udgifterne til forhøjelsen også her. 

 
  002  Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. 

 refusion 

Her registreres udgifter til de af kommunalbestyrelsen tilkendte forhøjet 
almindelige førtidspension inden den 12. juni 1997 til personer under 
60 år med 50 pct. refusion.  

 
Endvidere registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig før-
tidspension til personer under 67 år, tilkendt fra og med den 12. juni 
1997 med 50 pct. refusion. 

 
Tilbagebetaling af førtidspension med 50 pct. refusion registreres på de 
relevante grupperinger 004 og 005.  

 
Det bemærkes, at forskud på førtidspension mv. med 50 pct. refusion registreres på 
funktion 8.28.16. Herefter overføres forskuddet til funktion 5.48.68 i tilfælde, hvor pen-
sionen tilkendes.  
 
5.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion – tildelt efter regler gælden-
de før 1. januar 2003 
Registrering af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt der ifølge 
§ 67 i Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension m.v. (lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2007), ydes 35 pct., 50 pct. 
eller 100 pct. refusion. På funktion 5.48.69 registreres alle udgifter og indtægter vedrø-
rende førtidspension, hvor der ifølge loven ydes 35 pct. refusion, og hvor tildelingen er 
sket efter de regler der var gældende indtil 1. januar 2003. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 

Her registreres udgifter til højeste og mellemste førtidspension med 35 
pct. refusion, som er tilkendt efter den 1. januar 1999. Endvidere regi-
streres her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 
35 pct. refusion, som er tilkendt efter den 1. januar 1999. 

 
Såfremt der er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt in-
den den 1. januar 1999, registreres udgifterne til forhøjelsen også her. 

 
  002  Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. 

 refusion 

Her registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig førtidspen-
sion med 35 pct. refusion, som er tilkendt efter 1. januar 1999. 

 
Tilbagebetaling af førtidspension med 35 pct. refusion registreres på de 
relevante grupperinger 004 og 005. 
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5.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion – tildelt efter regler gælden-

de fra 1. januar 2003 
Registrering af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvilke regler, som 
førtidspensionen er tilkendt efter. På funktion 5.48.70 registreres alle udgifter til førtids-
pensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001  Førtidspension med 35 pct. refusion 

Her registreres udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter de fra 
den 1. januar 2003 gældende regler. 

 
Tilbagebetaling af førtidspension med 35 pct. refusion registreres på gruppering 001. 
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  017  Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a) 

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

  091  Tilbagebetaling 

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

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

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

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

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

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

 
Desuden registreres udgifter til kontanthjælp til personer under 25 år, 
der forsørger eget barn i hjemmet, jf. § 25, stk. 2 nr. 1, i lov om aktiv 
social politik. 
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Ved betaling af lån debiteres gruppering 002 eller 003. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med 
en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved beta-
ling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regnskabs-
afslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres balancekonto 9.75.99. 
Kontrollen med tilbagebetaling af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.38.37 
og 8.48.49, men indbetaling skal dog også i dette tilfælde ske på gruppering 093, så 
refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende. 
 
Tilskud og tilsvar i forbindelse med den mellemkommunale udligning i hoved-
stadsområdet i henhold til § 75, stk. 5, i lov om individuel boligstøtte registreres på funk-
tion 8.62.85. 
 
5.57.77 Boligsikring 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om 
individuel boligstøtte. 
 
Det bemærkes, at boligsikring i forbindelse med byfornyelse registreres på denne funk-
tion, og ikke på funktion 0.25.15. 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
 
På gruppering 001 Boligsikring som lån registreres udgifter til boligsikring i ejerboliger 
for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 77 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
På gruppering 002 registreres foruden boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere også 
huslejetilskud til nedbringelse af lejen for visse lejere efter § 29 b i lov om individuel 
boligstøtte. Indfasingsstøtte i forbindelse med byfornyelse, jf. § 15 i byfonyelsesloven  
skal også registreres på gruppering 002. 
 
På gruppering 003 Boligsikring som tilskud og lån registreres udgifter til boligsikring i 
andelsboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om 
social service og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
Registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige 
beboere er lejere, foretages på gruppering 006. Dvs. afgørende for registreringen af 
boligsikringen til kollektive bofællesskaber er, hvorvidt boligsikringen ydes som tilskud 
eller tilskud og lån. 
 
På gruppering 005 registreres udgifter til boligsikring som tilskud for førtidspensionister 
m.fl. 
 
På gruppering 006 Almindelig boligsikring registreres boligsikring, almindelig tilskud, 
tilskud til personer i kollektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og 
kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og 
private plejeboliger) 
 
Ved udbetaling af lån debiteres gruppering 001 og 003. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med 
en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved beta-
ling af renter og afdrag krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regnskabs-
afslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres 9.75.99. Kontrollen med 
tilbagebetalingen af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.38.37 og 8.48.49, 
men indbetaling skal også i dette tilfælde ske på gruppering 093, så refusionsbeløbet 
som følge heraf reguleres tilsvarende. 
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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 forbin-
delse med virksomhedsrevalidering. 

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

   091  Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt 
med 50 pct. refusion 

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

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

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

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

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

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

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

juli 2006 med 50 pct. refusion 

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

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

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

pct. refusion på 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 handi-
cappede) 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 jobcentre-
ne.  
 
Udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, herunder udgifter til admini-
strative 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 vejlednings-
møder, individuelle samtaler og udstationering af medarbejdere på ind-
satskontor på den pågældende virksomhed, som staten kan yde tilskud 
til. Endvidere konteres tilskud modtaget vedrørende ovenstående akti-
viteter. 

 
5.68.94 Pilotjobcentre 
På funktionen registreres indtægter og udgifter vedrørende pilotjobcentre.  
 
Udgifter i forbindelse med administration af pilotjobcentrene, herunder udgifter til admi-
nistrative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende jobcent-
re 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 kon-
teres tilskud modtaget vedrørende ovenstående aktiviteter. 

 
  003 Bonusbetaling til andre aktører 

Her konteres omkostninger ved bonusbetalinger til andre aktører, jf. §§ 
26-32 i Styringsloven. Tilsagn om bonus registreres ved at debitere 
gruppering 003 ved brug af art 0.6 og kreditere gruppering 002 Bonus-
betaling vedr. pilotjobcentre under funktion 8.72.90 Hensatte forpligtel-
ser med art 0.9.  
 
Ved udbetaling af bonus debiteres gruppering 003 med modpost på de 
likvide aktiver. For at nedskrive tilsagnsforpligtelsen krediteres gruppe-
ring 003 med art 0.8 og gruppering 002 under hensatte forpligtelser de-
biteres med art 0.9. 
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  004 Vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige.  

Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til vejledning og opkvalifice-
ring af forsikrede ledige, jf. § 32, stk. 1 i Lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. Der kan bl.a. være tale om køb af takstfinansierede ordinæ-
re 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 driftsudgifter til andre offentlige og pri-
vate aktører, jf. §§ 26-32 i Styringsloven. Andre aktører kan f.eks. være 
private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, vikarbureauer, konsu-
lentfirmaer, kommuner, arbejdsløshedskasser, faglige organisationer 
og foreninger m.v. Bevillingen kan anvendes til driftsudgifter i forbindel-
se med køb af kontaktforløb og sammenhængende forløb, herunder 
vejledning og opkvalificering hos andre aktører. Af kontoen afholdes 
endvidere afløbsudgifter til køb af enkeltstående aktiveringstilbud eller 
minimumskontaktforløb hos andre aktører. 

 
  006 Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede 

Pilotjobcentrenes driftsudgifter til tilskud til uddannelsesaftaler for be-
skæftigede, jf. § 68, stk. 2 i Lov om en aktivbeskæftigelsesindsats. Her 
registreres tilskud til drift af ordningen om uddannelsesaftaler for be-
skæftigede ledige. Der kan under visse betingelser gives tilskud til virk-
somheder, 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. Voksenlærlinge-
forløb på denne gruppering vedrører alene beskæftigede personer.  

 
  007 Aktivitetspulje 

Her registreres pilotjobcentrenes udgifter vedr. f.eks. vejlednings-, in-
formations- og formidlingsaktiviteter for forsikrede ledige  jf. §§ 7 og 8 i 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt til opkvalificering af perso-
ner 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 beskæftigel-
sesindsats samt til administrationsbidrag for arbejdsskader i forbindelse 
med deltagelse i tilbud.. 
 
Hvis der i pilotjobcentrene er personer, der fortsat er i forløb i forbindel-
se 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 be-
skæftigelsesindsatsen konteres udgifterne her.  
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104 Servicejob 
Her konteres pilotjobcentrenes udgifter til tilskud til servicejobs for ledi-
ge i arbejde hos statslige arbejdsgivere, jf. §§ 1 og 2 i Lov om ophæ-
velse 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 udbeta-
les i tolvtedelsrater. Desuden registreres her det statslige tilskud til pi-
lotjobcentrene vedr. den tidlige indsats 
 

106   Løntilskud ledige over 55 år – private virksomheder 
 Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til løntilskud for ledige over 55 
år ved løntilskudsansættelse i private virksomheder, jf. §§ 67 a - 67 c i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
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 løntil-
skud ansat i kommuner (jobtræning), jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51. Det 
bemærkes, at løn til personer med løntilskud registreres under art 1.  
 
Der er på funktionen autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås i det 
følgende: 
 
  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 løntil-
skud, jf. § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt bekendtgø-
relse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 101. Denne indtægt registre-
res under dranst 2 gruppering 06 løntilskud til offentlige arbejdsgivere. 

 
020 Udgifter til andet tilbud ved manglende overholdelse af kvote for 

løntilskudsstillinger, kommunen som ansvarlig myndighed (§ 56 i 
lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesind-
sats og § 2, stk. 4 i Lov nr. 176 af 27. februar 2007) 

Her registreres udgifter, som kommunen pådrager sig i det tilfælde, 
at kommunen ikke opfylder kvoten for løntilskudspladser og ikke retti-
digt kan stille en løntilskudsplads til rådighed efter at være anmodet 
herom, jf. § 56 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæf-
tigelsesindsats og § 2, stk. 4 i Lov nr. 176 af 27. februar 2007.   

 
Endvidere er der på funktionen autoriseret en række refusionskonti, som gennemgås i 
det følgende: 
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IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (62) 
8.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsak-
tiver  
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 finan-
sieringskilde:    
 
  001 Takstfinansierede aktiver  
  002 Selvejende institutioners aktiver  
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver            
 
 
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 kredite-
res ved afgange. 
 
Der er for funktionen autoriseret følgende grupperinger, der relateres til aktivets finan-
sieringskilde:    
 
  001 Takstfinansierede aktiver  
  002 Selvejende institutioners aktiver  
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver            
 
 
OMSÆTNINGSAKTIVER - 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 finan-
sieringskilde:    
 
  001 Takstfinansierede aktiver  
  002 Selvejende institutioners aktiver  
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver            
 
 
HENSATTE FORPLIGTELSER (72) 
8.72.90 Hensatte forpligtelser  
På denne funktion registreres ændringer i kommunens hensatte forpligtelser. Ved for-
øgelse af forpligtelsen krediteres funktionen, mens den debiteres ved formindskelse. 
 
Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen: 
 
  001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner 
 
   002  Bonus vedr. pilotjobcentre 
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9.52.55 Skyldige feriepenge  
Feriepenge fra tidligere optjeningsår for ferie, som endnu ikke er afholdt, skal registre-
res på funktionen. 
 
For regnskab 2007 er det frivilligt for kommunerne om registreringen af omkostningerne 
vedrørende feriepenge sker på de funktioner/omkostningssteder, som omkostningerne 
vedrører eller samlet på 6.45.51, Sekretariat og forvaltninger. Omkostningerne kan 
opgøres samlet for kommunen, og ved registreringen af disse i driftsregnskabet kan der 
benyttes en fordelingsnøgle. Det skal bemærkes, at såfremt kommunerne vælger at 
registrere den skyldige feriepengeforpligtelse i regnskab 2007 skal der også foretages 
en registrering i åbningsbalancen for 2007. 
 
 
Vedr. personale, som har ret til ferie med løn 
 
Feriepengeregistreringen skal i omkostningsregnskabet omfatte alle optjente feriepenge 
for denne personalegruppe. Dette vil sige de almindelige feriepenge på 12,5 % af løn-
summen og de 5 særlige feriedage på 2,5 % af lønsummen. 
 
Feriedage optjenes i kalenderåret og afholdes i ferieåret, som går fra den 1. maj til 30. 
april året efter.  Det betyder, at der er mulighed for 16 måneders optjening før ferien kan 
afvikles og dermed tilbageføres i balancen. Dette indebærer, at de skyldige feriepenge 
ved hver regnskabsafslutning skal omfatte: 
 

• Feriepenge optjent i indeværende kalenderår samt 
• Feriepenge fra tidligere optjeningsår som endnu ikke er afholdt, men som skal 

afholdes i perioden fra regnskabsafslutningsdatoen og til 30. april året efter, så-
fremt der ingen aftaler er om overførsel af ferie. 

 
Feriepenge omkostningsføres ved brug af art 0.7 på de relevante funktioner med mod-
post på funktion 8.52.55, Skyldige feriepenge. Feriepengeudbetaling omfatter enten løn 
under ferie, godtgørelse for de fem særlige feriedage eller indbetaling til Arbejdsmarke-
dets Feriefond. I omkostningsregnskabet indebærer feriepengeudbetalingen ikke en 
omkostning for kommunen, men blot at feriepengeforpligtelsen nedbringes. Det inde-
bærer, at udbetalingerne neutraliseres ved at kreditere de relevante funktioner med 
anvendelse af art 0.6 og debitere funktion 8.52 55 Skyldige feriepenge, ved anvendelse 
af art 0.9. Ligeledes registreres nedbringelsen af feriepengeforpligtelsen på funktion 
9.52.55 Skyldige feriepenge med modpost på 9.75.99 Balancekontoen. 
 
I udgiftsregnskabet driftsføres de løbende udbetalinger af feriepengene på de relevante 
driftsområder ved brug af art 1.0, således at feriepengeudgiften følger ansættelsesom-
rådet.  
 
Vedr. personale, som ikke har ret til løn under ferie 
 
Skyldige feriepenge udgør 12,5 % af lønsummen og registreres løbende på de relevan-
te funktioner med modpost på funktion 9.52.55, Skyldige feriepenge. Udbetalingen af 
feriepenge foretages som en balanceforskydning ved at debitere 8.52.55, Skyldige fe-
riepenge, og kreditere de likvide aktiver. Ligeledes registreres nedbringelsen af ferie-
pengeforpligtelsen på funktion 9.52.55. For denne personalegruppe er udgifts- og om-
kostningsregnskabet identisk. 
 
9.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
 
9.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
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Hensatte forpligtelser adskiller sig fra eventualforpligtelser ved, at sidstnævnte ikke kan 
opgøres med tilstrækkelig pålidelighed, og at det ikke er sandsynligt, at afviklingen vil 
medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer. 
 
Der er under funktionen autoriseret to grupperinger: 
 
 001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner 

Grupperingen skal vise kommunens gældsforpligtelser i form af pensionstilsagn, 
der ikke er forsikringsmæssigt afdækket.  
 
Pensionsforpligtelsen opgøres med virkning fra regnskab 2007 på baggrund af 
forudsætninger om en pensionsalder på 62 år, Danmarks Statistiks seneste offi-
cielle levealderforudsætninger samt et renteniveau på 2 pct. Dette svarer til de 
gængse forudsætninger, der oftest er anvendt ved aktuarmæssig beregning af 
den ikke-forsikrede pensionsbyrde.  
 
Forpligtelsen opgøres både for pensionerede, fraflyttede og erhvervsaktive tjene-
stemænd. Ligeledes opgøres forpligtelsen for samtlige kommunale og amts-
kommunale områder.  
 
Kommuner, der er genforsikret, skal ikke indregne pensionsforpligtelsen i balan-
cen, såfremt denne er fuldt afdækket. Er der elementer af selvforsikring i forsik-
ringsaftalen, f.eks. i forbindelse med afskedigelse af tjenestemænd eller tidlig 
pensionering skal den ikke-afdækkede forpligtelse opgøres.   
 
For åbningsbalancen 2007 foretages en aktuarmæssig opgørelse af den ikke-
afdækkede pensionsforpligtelse på baggrund af de angivne forudsætninger om 
en pensionsalder på 62 år og en grundlagsrente på 2 pct. Herefter skal pensions-
forpligtelsen som minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år. 
 
Ændringer i pensionsforpligtelsen kan ske på følgende måde:  
 
a) Forøgelse ved at erhvervsaktive tjenestemænd optjener pensionsret  
b) Ændring som følge af forventet ændret dødelighed, afgangsalder, afskedigel-
se m.v. blandt erhvervsaktive, fraflyttede og pensionerede tjenestemænd 
c) Nedbringelse via løbende udbetalinger til pensionerede og fraflyttede tjene-
stemænd 
 
Ændringen i pensionsforpligtelsen, som den opgøres efter punkt a) og b), svarer 
til omkostningen ved tjenestemandspensioner i resultatopgørelsen i det omkost-
ningsbaserede regnskab, mens pkt. c) svarer til udgiften i det udgiftsbaserede 
driftsregnskab. 
 
Ad pkt. a) og b): 
Omkostningerne debiteres på de relevante omkostningssteder, hvor dette er au-
toriseret, ellers direkte på funktionen, ved anvendelse af art 0.3. Omkostningerne 
beregnes som et procenttillæg til 20,3 % af den samlede lønudgift for den tjene-
stemandsansatte. 
 
Omkostningen krediteres funktion 8.72.90, Hensatte forpligtelser, gruppering 
001, Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner, ved anvendelse af art 
0.9. Ligeledes registreres ændringen på funktion 9.72.90, Hensatte forpligtelser, 
gruppering 001, med modpost på balancekontoen. 
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Undtaget fra autoriseringen af en skønsmæssigt fastsat omkostning til tjeneste-
mandspension på 20,3 % af den samlede lønudgift til tjenemandsansatte er de 
institutioner, som leverer ydelser under rammeaftalerne på social- og specialun-
dervisningsområdet. Her gælder den fastsatte omkostning via de indgåede ram-
meaftaler mellem kommunerne og regionen. Disse omkostninger og udgifter kon-
teres derudover i overensstemmelse med reglerne i ”Budget- og regnskabssy-
stem for kommuner”. 
 
Ad pkt. c) 
Løbende pensionsudbetalinger, der nedbringer pensionsforpligtelsen, skal regi-
streres ved brug af art 5.1 på funktion 6.52.72, Udbetaling af tjenestemandspen-
sion. Det bemærkes, at i omkostningsregnskabet, indebærer pensionsudbetalin-
ger ikke en omkostning for kommunen, men blot at pensionsforpligtelsen ned-
bringes, idet denne allerede er hensat i regnskabet. Det indebærer, at udbetalin-
gerne neutraliseres ved at kreditere funktion 6.52.72 med anvendelse af art 0.6 
og debitere funktion 8.72.90 Hensatte forpligtelser, gruppering 001, ved anven-
delse af art 0.9. Ligeledes registreres nedbringelsen af pensionsforpligtelsen på 
funktion 9.72.90 Hensatte forpligtelser, gruppering 001, med modpost på 9.75.99 
Balancekontoen. 

 
Det bemærkes, at pensionsforpligtelsen for tjenestemænd i folkeskolen m.v., der 
er ansat senest 31. marts 1992, henhører under staten, jf.  § 12 i lov om tjene-
stemænd m.v. i folkeskolen. Ligeledes afholder staten i henhold til § 26b i lov om 
gymnasier m.v. pensionsudgifterne vedrørende rektorer og tjenestemandsansat-
te lærere ved regionernes og Frederiksberg Kommunes gymnasieskoler m.v. 
Staten yder tilskud til pensionsudgifterne vedrørende rektorer og tjenestemands-
ansatte lærere ved Københavns Kommunes gymnasieskoler m.v. Den statslige 
andel af pensionsforpligtelsen for tjenestemænd er ikke at henregne til kommu-
nens opgørelse af pensionsforpligtelsen. 

 
002 Bonusbetaling vedr. pilotjobcentre 
Registrering af et tilsagn om bonus foregår ved at debitere gruppering 003 Bo-
nusbetaling til andre aktører under funktion 5.68.94 Pilotjobcentre ved brug af art 
0.8. Samtidig krediteres den nye gruppering 002 Bonusbetaling vedr. pilotjob-
centre under funktion 8.72.90 Hensatte forpligtelser med art 0.9. 
 
Ved udbetaling af bonus skal gruppering 003 Bonusbetaling til andre aktører un-
der funktion 5.68.94 Pilotjobcentre debiteres, og samtidig skal de likvide aktiver 
krediteres. 
 
En nedskrivning af tilsagnsforpligtelsen finder sted ved at kreditere gruppering 
003 Bonusbetaling til andre aktører under funktion 5.68.94 Pilotjobcentre ved 
brug af art 0.8 og samtidig debitere gruppering 002 Bonusbetaling vedr. pilotjob-
centre under funktion 8.72.90 Hensatte forpligtelser med art 0.9. Årsagen til, at 
der skal foretages en nedskrivning af tilsagnsforpligtelsen, er, at udbetalingen af 
bonus i sagens natur mindsker de hensatte forpligtelser vedr. bonusbetaling. 

 
Omkostningerne ved drift registreres under gruppering 005 Udgifter til andre ak-
tører vedr. forsikrede ledige på funktion 5.68.94. 
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EGENKAPITAL (75) 
Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og forpligtelser. Egenkapi-
talen er på denne måde et udtryk for kommunens formue. Egenkapitalen skal specifice-
res på funktionerne 9.75.91, 9.75.92, 9.75.93 og 9.75.94 samt 9.75.99.   
 
9.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver 
Der er tale om en teknisk konto, som sikrer, at kommunens finansielle egenkapital ikke 
øges ved at optage de takstfinansierede aktiver på balancen. 
 
9.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver 
Der er tale om en teknisk konto, som sikrer, at kommunens finansielle egenkapital ikke 
øges ved at optage de selvejende institutioners aktiver på balancen. 
 
9.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver 
Der er tale om en teknisk konto, som sikrer, at kommunens finansielle egenkapital ikke 
påvirkes af optagelsen af de skattefinansierede aktiver på balancen. 
 
9.75.94 Reserve for opskrivninger  
Funktionen er en slags ikke finansiel egenkapital. Formålet med funktionen er at kunne 
opgøre, hvor stor en del af værdien af de ikke-finansielle aktivers værdi, der kan tilskri-
ves ikke realiserede opskrivninger. 
 
Opskrivningerne skal i øvrigt fremgå af en særskilt anlægsoversigt til kommunens regn-
skab. 
 
Opskrivninger skal registreres på en af følgende grupperinger: 
 
  001 Takstfinansierede aktiver 
 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
 
  003 Skattefinansierede aktiver 
 
9.75.99 Balancekonto 
Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen optages nettoforskellen mellem sær-
skilte aktiv- og passivposter - herunder udlægskontiene - på balance-kontoen. 
 
Det skal i forbindelse med regnskabsafslutningen sikres, at årets ændring på balance-
kontoen - med modsat fortegn - svarer til summen af øvrige ændringer på hovedkonto 
9. 
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