Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K
Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail ism@ism.dk
J.nr. 2009-7037

Til alle kommunalbestyrelser
__________________________________________________________
18. december 2009
Orientering om 16. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”
Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budgetog regnskabssystem for kommuner”:
Kapitel 2
Kapitel 3 og 4
Hovedkonto 0
1. Ny gruppering 020 Støtte fra indsatspuljen på funktion 0.25.15
Hovedkonto 1
2. Ny funktion 1.38.67 til udgifter til indsamling af bærbare batterier
Hovedkonto 3
Hovedkonto 5
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Præcisering vedr. funktion 5.32.30 gruppering 005 Lejetab
Servicebevisordning på funktion 5.32.32 grp. 002
Nedlægges af gruppering 091 på funktion 5.57.72
Ny gruppering 003 på funktion 5.57.73
Ændring af autoriseret gruppering på funktion 5.68.91
Præcisering vedr. gruppering 009 på funktion 5.68.91
Præcisering vedr. gruppering 020 Driftsudgifter til ledige selvforsørgende på funktion 5.68.98
10. Præcisering vedr. gruppering 007 Refusion af driftsudgifter på funktion 5.68.98 dranst 2
Hovedkonto 8 og 9
11. Præcisering vedr. donation af ejendom

2

12. Mulighed for at registrere varelagre i et lagermodul
Kapitel 8
13. Tilpasning af anlægskartotekets grundstruktur
Andet
14. Øvrige rettelser
Ad 1 Ny gruppering 020 Støtte fra indsatspuljen på funktion 0.25.15
I den kommunale økonomiaftale for 2010 afsættes en ét-årig ansøgningspulje i
Indenrigs- og Socialministeriet (Indsatspuljen). Puljen kan yde tilskud til medfinansiering af kommunernes indsats med forbedringer af det fysiske miljø i
yderområder.
Ansøgningsfristen for puljen var den 19. oktober 2009, hvor puljen kunne søges
af 39 kommuner i yderområderne.
Midler fra indsatspuljen vil kunne anvendes fra den 1. januar 2010, og til dette
formål autoriseres en ny drifts- og anlægsgruppering 020 Støtte fra indsatspuljen på funktion 0.25.15 Byfornyelse.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 2 Ny funktion 1.38.67 til udgifter til indsamling af bærbare batterier
Fra 1. januar 2009 har producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer haft det finansielle ansvar for håndtering af udtjente batterier og
akkumulatorer, jf. bekendtgørelse nr. 1186 af 7. december 2009 om batterier og
akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.
Kommunerne har fra 1. januar 2009 haft ansvaret for at indsamle og etablere
indsamlingsordninger for udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, men
kommunernes samlede udgifter hertil skal dækkes af producenter og importører
af bærbare batterier. Den nye ordning med batteriindsamling må ikke skatteeller gebyrfinansieres.
Derfor oprettes en ny funktion 1.38.67 Bærbare batterier til registrering af kommunens udgifter ved indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer, jf. bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. På funktionen registreres både direkte og indirekte udgifter, vedrørende
indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer.
Kommunernes samlede udgifter til indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer vil blive kompenseret over bloktilskuddet.
For at staten kan regulere det beløb, som producenter og importører skal betale
for indsamlingen, skal kommunerne opgøre sine udgifter til indsamling af batte-

3

rier og administration heraf. Endvidere skal oplysninger om indsamlingsmetode

mv. indberettes til Miljøstyrelsen, som udsender materiale til brug for dette.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad 3 Præcisering vedr. funktion 5.32.30 gruppering 005 Lejetab
Det præciseres, at grp. 005 Lejetab på funktion 5.32.30 skal anvendes i alle
tilfælde af lejetab på ældreboliger uanset ejerforhold, hvor kommunen har en
anvisningsret eller har indgået en aftale om at få stillet et antal boliger til rådighed for kommunens anvisning.
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2010
Ad 4 Servicebevisordning på funktion 5.32.32 grp. 002
På funktion 5.32.32, grp 002 tilføjes udgifter i medfør af Servicelovens § 94 b.
Som følge af denne bestemmelse kan kommunalbestyrelsen etablere en ordning med servicebeviser for de af kommunens borgere, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp. Ordningen betyder, at borgere, der er visiteret til hjælp
eller støtte efter Servicelovens § 83 selv kan ansætte en person, eller indgå en
aftale med en virksomhed om at udføre visiteret hjælp eller støtte.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 5 Nedlæggelse af gruppering 091 på funktion 5.57.72
Som følge af ressortomlægninger overføres dele af funktion 5.57.72 fra Indenrigs- og Socialministeriets til Beskæftigelsesministeriets ressort. På denne baggrund nedlægges gruppering 091 Tilbagebetaling. Fremadrettet registreres
tilbagebetalinger på de relevante grupperinger under funktion 5.57.72.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 6 Ny gruppering 003 på funktion 5.57.73
Som følge af tidligere gennemførte lovændringer er der behov for at oprette en
ny gruppering 003 på funktion 5.57.73 til registrering af udgifter til kontant- og
starthjælp til sygemeldte personer, hvor kommunen ikke har foretaget sygeopfølgning.
Grupperingen indgår i opgørelsen af antal helårspersoner, jf. gruppering 007
dranst 2 på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 7 Ændring af autoriseret gruppering på funktion 5.68.91
På funktion 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige er gruppering
021 ved en fejl autoriseret. Grupperingen ligger udenfor de af ministeriet reserverede grupperingsnumre, hvorfor grupperingen ændres til gruppering 100.
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Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 8 Præcisering vedr. gruppering 009 på funktion 5.68.91
Det præciseres, at udgifter vedrørende løntilskud til forsikrede ledige med 75
pct. refusion, hvor den forsikrede ledige er i job med løntilskud i en region, skal
konteres på funktion 5.68.91, gruppering 009.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 9 Præcisering vedr. gruppering 020 Driftsudgifter til ledige selvforsørgende på funktion 5.68.98
Det skal præciseres i forbindelse med konteringsreglerne vedrørende udgifter til
aktive tilbud til selvforsørgende efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats at:
Udgifter til løntilskud til selvforsørgende i forbindelse med ansættelse hos offentlige og private arbejdsgivere skal registreres på funktion 5.57.75 gruppering
011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 65 pct. refusion.
Ifølge de nuværende konteringsregler skal kommunen på funktion 5.68.98
gruppering 020 Driftsudgifter til ledige selvforsørgende registrere: ”udgifter til
tilbud efter kapitel 10-12 og tillægsydelser efter kap 14 og 15 til ledige selvforsørgende efter § 75 a i beskæftigelsesloven… Udgifterne refunderes af staten
med 50 pct. inden for et rådighedsbeløb”. Udgifter til tilbud efter kapitel 12 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. løntilskud, refunderes imidlertid med 65
pct. af staten, hvorfor konteringsreglerne følgelig rettes.
På funktion 5.68.98 gruppering 020 skal registreres driftsudgifter til tilbud efter
kapitel 10 og tillægsydelser efter §§ 76-77 og kapitel 15 til ledige selvforsørgende.
Udgifter til mentorordningen efter § 78-81 (kap. 14) for selvforsørgende ledige
registreres ligesom for alle andre målgrupper efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på funktion 5.68.98 gruppering 012 Udgifter til mentor (fra budget
2010).
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 10 Præcisering vedr. gruppering 007 Refusion af driftsudgifter på funktion 5.68.98 dranst 2
I konteringsreglerne vedrørende funktion 5.68.98 dranst 2 gruppering 007 Refusion af driftsudgifter præciseres det, at den statslige refusion, der registreres
her, også omfatter refusion af administrative udgifter til andre aktører i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere, revalidender mv.
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
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Ad 11 Præcisering vedr. donation af ejendom
Det præciseres, at i forbindelse med donation af ejendom (bygning og grund) til
kommunen, hvor denne skal indgå i kommunens serviceproduktion, skal der
alene afskrives på ejendommens bygningsdel og ikke grunden.
Indregning af ejendommen som et aktiv i balancen skal foretages til dagsværdien og i denne forbindelse optages en modpost på funktion 9.75.95 Modpost for
donationer svarende til dagsværdien af bygningen, mens dagsværdien af grunden optages som modpost på funktion 9.75.93 Modpost for skattefinansierede
aktiver (såfremt den donerede ejendom vedrører det skattefinansierede område).
Der foretages herefter alene afskrivning på bygningsdelen af ejendommen som
beskrevet i konteringsreglerne til funktion 9.75.95.
Der er foretaget justering af konteringsreglerne til funktion 9.75.95 i overensstemmelse med ovenstående.
Præciseringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2009.
Ad 12 Mulighed for at registrere varelagre i et lagermodul
Nogle kommuner har tilknyttet et lagermodul til kommunens økonomisystem.
Anvendelsen af lagermodulet gør, at varebeholdningen bliver ajourført på balancen på det tidspunkt, hvor varelageret reguleres. Det betyder at samtlige
ændringer i varebeholdninger registreres i balancen.
Det gøres derfor frivilligt, at optage varelagre under bagatelgrænsen på 50.000
kr. i anlægskartoteket og statusbalancen.
Hvis kommunen anvender et varelagermodul, der er tilknyttet kommunens økonomisystem, kan kommunen anvende dette i stedet for anlægskartoteket, såfremt lagermodulet indeholder de samme oplysninger, som fremgår af anlægskartoteket.
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2009.
Ad 13 Tilpasning af anlægskartotekets grundstruktur
I orienteringsskrivelse nr. 15 af 24. september 2009 blev der foretaget en opdeling af de materielle anlægsaktiver i grunde og bygninger på funktion
8.58.80/8.58.81 på hovedkonto 8 balanceforskydninger og funktion
9.58.80/9.58.81 på hovedkonto 9 balance. Tilpasning af anlægskartotekets
grundstruktur rettes følgelig. Der oprettes en ny obligatorisk kategori 008 Bygninger under de materielle anlægsaktiver, jf. afsnit 8.2.1 i Budget- og Regnskabssystemet.
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Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2010.
Ad 14 Øvrige rettelser
a.
I konteringsreglerne vedr. gruppering 002 på funktion 5.57.72 under dranst 2
fremgår det, at gruppering 016 på funktion 5.57.72 indgår i refusionen af udgifter til sociale formål. Refusion gives alene på gruppering 004-015 og 017, og
fejlen rettes følgelig.
b.
I seneste orienteringsskrivelse af 24. september 2009 blev der foretaget en
ændring af ministeriets vejledning vedrørende opbevaringslængde af regnskabsmateriale fra 5 år til 3 år, jf. lov om forældelse af fordringer. Det skal præciseres, at såfremt andre frister for opbevaring af andet regnskabsmateriale er
fastsat i anden lovgivning gælder disse fortsat. Teksten i afsnit 7.0 er justeret i
overensstemmelse hermed.
c.
Ved en fejl fremgår gruppering 006 Eventuelt tab på garanti for indekslån på
funktion 5.32.30 Ældreboliger ikke i kontoplanen (kap. 3.). Dette rettes.
d.
Ved en fejl fremgår de autoriserede grupperinger på funktionerne 2.28.22 Vejanlæg og 2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer ikke i kontoplanen
(kap. 3). De er beskrevet i konteringsvejledningen (kap. 4.) Dette rettes.
e.
Der er foretaget mindre korrekturer og tilpasninger af hjemmelshenvisninger i
kontoplanen og konteringsreglerne under funktion 5.57.71, 5.57.75, 5.58.80,
5.58.81, 5.68.95, 5.68.98 samt tilpasning af titlen på gruppering 009 på funktion
5.68.98.
f.
I kontoplanen (kapitel 3) funktion 9.65.86 Varebeholdninger står der, at denne
funktion er frivillig. Funktionen har været obligatorisk siden regnskab 2007 –
dette rettes.
g.
Der foretages rettelser af hjemmelshenvisning samt mindre korrekturrettelser på
funktion 3.32.32.
h.
På gruppering 003 på funktion 5.32.33 rettes ”botilbud” til ”plejeboliger” i 4. afsnit.
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i.
På funktion 5.32.37 foretages en korrekturændring af konteringsvejledningen.
j.
På funktion 5.38.50 foretages minde korrekturændringer.
k.
På funktion 5.38.53 gruppering 003 slettes ”under 67 år”.
l.
På funktion 1.38.60 slettes ”jordforsyning” i konteringsteksten.

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner:
Afsnit
Side
Punkt
0
3.0
1
1
3.1
1
2
3.2
1
14d
3.5.3
1
14c
3.5.3
1
4 + 14g
3.5.7
1
14a
3.5.7
1
5
3.5.7
2
6
3.5.7
1+3
14e
3.5.8
1-3
14e
3.5.9
2
7
3.5.9
1
8
3.5.9
4
14e
3.5.9
3
14e
3.9
4
14f
4.0
4
1
4.1
6
2
4.1
5
14l
4.5.3
1
14c
4.5.3
2-4
14g
4.5.3
3
4
4.5.3
6
14h
4.5.3
9
14i
4.5.4
4
14j
4.5.4
6
14k
4.5.7
5
14a
4.5.7
5
5
4.5.7
7
6
4.5.7
1+2+15+16
14e
4.5.8
1-2, 5-7
14e
4.5.9
6
7
4.5.9
20
6
4.5.9
3
8
4.5.9
16+20
14e
4.5.9
12
14e
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4.5.9
4.5.9
4.5.9
4.9
4.9
7.0
8.1
8.2
8.2
8.3

18
20
19
24
19-20
4
4
6+7
1+2+6
13+14

9
10
12
11
12
14b
12
12
13
12

Spørgsmål til Budget- og regnskabssystemet for kommuner kan rettes til Christian Bo Christiansen; mail: cbc@ism.dk, tlf. 33 92 39 97 og Susanne Wad
Leth; mail: swle@ism.dk, tlf. 33 92 46 05.
Med venlig hilsen
Christian Bo Christiansen
Fuldmægtig

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v.
I medfør af § 37, stk. 2, § 38, stk. 2, § 45, stk. 1, § 46 og § 57, stk. 1 og 2, i lov om
kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008, fastsættes:
Kapitel 1
Budget- og regnskabssystem for kommuner
§ 1. Indenrigs- og Socialministeren fastsætter i bilag 1 i denne bekendtgørelse om »Budgetog regnskabssystem for kommuner« regler vedrørende formen for kommunernes årsbudget,
flerårige budgetoverslag og regnskab, regler om specifikation af de poster på årsbudgettet, hvortil
kommunalbestyrelsen ved dettes endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling, samt
regler om udarbejdelse og udsendelse af oplysninger til kommunalbestyrelsen om kommunens
økonomiske forhold.
Kapitel 2
Årsbudgettet og flerårige budgetoverslag
§ 2. Forslag til kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af
økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende
regnskabsår.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige
budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.
§ 3. Der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige
budgetoverslag.
Stk. 2. Ændringsforslag til forslag til årsbudget skal angive, hvilken bevilling forslaget retter sig
imod, samt med hvilket beløb bevillingen ønskes ændret. Balancen i årsbudgettet tilvejebringes
ved forhøjelse eller nedsættelse af den kommunale indkomstskat, medmindre
kommunalbestyrelsen vedtager at tilvejebringe balancen på anden måde.
Stk. 3. Perioden for de flerårige budgetoverslag fastsættes til 3 år. Ændringsforslag til de
flerårige budgetoverslag skal have en sådan specifikationsgrad, at oversigter i budget- og
regnskabssystemet, som enten skal indsendes til staten, eller som skal foreligge i forbindelse
med budgetbehandlingen, umiddelbart skal kunne udfyldes. Ændringsforslag til de flerårige
budgetoverslag skal angive med hvilket beløb, posten ønskes ændret. Balancen i de flerårige
budgetoverslag tilvejebringes ved forhøjelse eller nedsættelse af den kommunale indkomstskat,
medmindre kommunalbestyrelsen vedtager at tilvejebringe balancen på anden måde.
Kapitel 3
Regnskabsmæssig supplementsperiode
§ 4. Den regnskabsmæssige supplementsperiode løber fra regnskabsårets udgang til
udgangen af februar måned i det følgende regnskabsår. Kommunalbestyrelsen kan i kommunens
kasse- og regnskabsregulativ fastsætte en kortere supplementsperiode, som dog ikke må
fastsættes til at udløbe før den 15. januar.
Stk. 2. Den regnskabsmæssige forsupplementsperiode omfatter december måned i året før
regnskabsåret. Kommunalbestyrelsen kan i kommunens kasse- og regnskabsregulativ fastsætte
en kortere forsupplementsperiode.
Kapitel 4
Revision m.v.
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§ 5. Kommunalbestyrelsen antager en sagkyndig revision, jf. § 42, stk. 1, i lov om
kommunernes styrelse.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal give revisionen adgang til at foretage de undersøgelser,
revisionen finder nødvendige, og skal sørge for, at revisionen i øvrigt får de oplysninger og den
bistand, som revisionen anser for påkrævet for udførelsen af hvervet.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler om revisionen i et
revisionsregulativ.
§ 6. Revisionen afgiver en årsberetning om revisionen af årsregnskabet. Revisionen afgiver
endvidere beretning i årets løb, når det er foreskrevet, eller revisionen finder det hensigtsmæssigt
(delberetninger), jf. § 42, stk. 4, i lov om kommuners styrelse.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens formand sørger for, at revisionens årsberetning og
delberetninger udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen,
jf. § 42 b i lov om kommuners styrelse.
§ 7. I delberetninger redegøres for den udførte revision samt for forhold, der har givet
anledning til bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisionen har fundet anledning til at
fremdrage. Revisionen skal gøre bemærkning, hvis den mener, at regnskabet ikke er rigtigt, eller
at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. § 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes
styrelse. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af
kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens
anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. § 42, stk. 2, 3. pkt., i lov
om kommunernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. og 3. pkt. skal fremgå
særskilt af beretningen.
Stk. 2. Beretningen forelægges økonomiudvalget og for så vidt angår bemærkninger, der ikke
umiddelbart angår den forvaltning, der hører under økonomiudvalget tillige den pågældende
kommunale myndighed til besvarelse, inden kommunalbestyrelsen i et møde træffer afgørelse om
revisionens bemærkninger og om eventuelle andre spørgsmål vedrørende det pågældende
regnskab.
Stk. 3. Beretningen og kommunalbestyrelsens afgørelse herom indsendes til
tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter modtagelsen af beretningen, dog senest samtidig
med afgørelsen vedrørende revisionsberetningen om årsregnskabet, jf. § 8. Samtidig sendes
afgørelsen til revisionen.
§ 8. Årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget eller magistraten til kommunalbestyrelsen,
således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni det følgende år.
Stk. 2. Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal dette af revisionen forsynes med
påtegning om, at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets
bestemmelser.
Stk. 3. Revisionen afgiver inden den 15. august beretning om revisionen af årsregnskabet til
kommunalbestyrelsen.
Stk. 4. Fremgangsmåden i § 7, stk. 1 og 2, finder også anvendelse på revisionens og
kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet. Årsregnskabet skal tillige godkendes af
kommunalbestyrelsen.
Stk. 5. Kommunens årsregnskab sendes inden udgangen af september måned til
tilsynsmyndigheden sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som
kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til
revisionen.
Kapitel 5
Københavns Kommune
§ 9. Årsregnskabet aflægges i Københavns Kommune af økonomiudvalget til
Borgerrepræsentationen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 1. juni det
følgende år.
Stk. 2. Revisionen afgiver inden den 15. september beretning om revisionen af årsregnskabet
til Borgerrepræsentationen.
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Stk. 3. Københavns Kommunes årsregnskab sendes inden den 31. december til
tilsynsmyndigheden sammen med økonomiudvalgets revisionsbetænkning og de afgørelser, som
Borgerrepræsentationen har truffet i forbindelse hermed.
§ 10. §§ 1-7 og § 8, stk. 2 og 4, finder tilsvarende anvendelse på Københavns Kommune.
Kapitel 6
Ikrafttræden
§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. december 2009. Samtidig ophæves
bekendtgørelse nr. 894 af 17. september 2009 om kommunernes budget og regnskabsvæsen,
revision m.v.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for revisionen af Københavns Kommunes
regnskaber for 2009 og fremover. Den indtil 1. januar 2009 gældende affattelse af § 10 i
bekendtgørelse nr. 989 af 30. september 2008 om kommunernes budget og regnskabsvæsen,
revision m.v. finder anvendelse for revisionen af Københavns Kommunes regnskaber for 2008.
Indenrigs- og Socialministeriet, den 15. december 2009

Karen Ellemann
/ Søren H. Thomsen
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DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

0

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

JORDFORSYNING (22)
0.22.01
0.22.02
0.22.03
0.22.04
0.22.05

Fælles formål
Boligformål
Erhvervsformål
Offentlige formål
Ubestemte formål

FASTE EJENDOMME (25)
0.25.10 Fælles formål
0.25.11 Beboelse
1 Drift
001 Boliger til integration af udlændinge
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge
2 Statsrefusion
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved
fraflytning af flygtninge
0.25.12 Erhvervsejendomme
0.25.13 Andre faste ejendomme
0.25.15 Byfornyelse
1 Drift
001 Udgifter til byfornyelse
002 Indtægter vedrørende byfornyelse
003 Tilbagekøbsret
004 Refusion af byfornyelsesudgifter
020 Støtte fra indsatspuljen
3 Anlæg
001 Udgifter til byfornyelse
002 Indtægter vedrørende byfornyelse
003 Tilbagekøbsret
004 Refusion af byfornyelsesudgifter
020 Støtte fra indsatspuljen
0.25.17 Anvisningsret
1 Drift
001 Anvisning i private boliger
2 Statsrefusion
001 Anvisning i private boliger
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri
1 Drift
001 Støtte til opførelse af boliger
002 Ungdomsboligbidrag
003 Flygtninges fraflytning
004 Lejetab ved fraflytning
005 Tab på garantier vedrørende realkreditlån
006 Beboerindskudslån i almene boliger
007 Tilskud til andelsboliger
008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere
009 Huslejetilskud i friplejeboliger
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010
011
012
013

Beboerindskudslån i friplejeboliger
Beboerindskud i friplejeboliger
Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, ”skæve boliger”
Statsstøtte til etablering af nye boligtyper til særligt udsatte grupper,
”skæve boliger”
014 Statsstøtte til aflønning af social vicevært i nye boligtyper til særligt
udsatte grupper, ”skæve boliger”
092 Lejeindtægt
2 Statsrefusion
001 Flygtninges fraflytning
002 Beboerindskudslån i almene boliger
003 Huslejetilskud i friplejeboliger
004 Beboerindskudslån i friplejeboliger
005 Beboerindskud i friplejeboliger
3 Anlæg
001 Administrationsgebyr
002 Servicearealtilskud
003 Udgift til servicearealer
FRITIDSOMRÅDER (28)
0.28.20 Grønne områder og naturpladser
FRITIDSFACILITETER (32)
0.32.31 Stadion og idrætsanlæg
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter
KIRKEGÅRDE (35)
0.35.40 Kirkegårde
NATURBESKYTTELSE (38)
0.38.50
0.38.51
0.38.52
0.38.53
0.38.54

Naturforvaltningsprojekter
Natura 2000
Fredningserstatninger
Skove
Sandflugt

VANDLØBSVÆSEN (48)
0.48.70 Fælles formål
0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb
0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.
MILJØBESKYTTELSE m.v. (52)
0.52.80
0.52.81
0.52.83
0.52.87
1

Fælles formål
Jordforurening
Råstoffer
Miljøtilsyn – virksomheder
Drift
001 Godkendelse/tilsyn – fælles formål
002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder
003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder
0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
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DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55)
0.55.90 Fælles formål
0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse
REDNINGSBEREDSKAB (58)
0.58.95 Redningsberedskab
001 Fælles formål
002 Forebyggelse
003 Afhjælpende indsats
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Forsyningsvirksomheder m.v.

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (22)
1.22.01 Gasforsyning
1.22.02 El-forsyning
1 Drift
004 Skattebetalinger
1.22.03 Varmeforsyning
1.22.04 Vandforsyning
1 Drift
002 Tilskud til vandforsyning
1.22.06 Andre forsyningsvirksomheder

SPILDEVANDSANLÆG (35)
1.35.40 Fælles formål
1 Drift
091 Vejafvandingsbidrag – kommunale veje og private fællesveje
092 Vejafvandingsbidrag - statsveje
093 Vandafledningsbidrag, boliger og erhvervsejendomme
096 Særbidrag
1.35.43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker
1.35.44 Tømningsordninger
1 Drift
093 Bidrag for tømning

AFFALDSHÅNDTERING (38)
1.38.60 Fælles formål
1.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald
1 Drift
092 Gebyr for genanvendelsesordninger
093 Salg af genanvendelige materialer
1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald
1 Drift
092 Gebyr for genanvendelsesordninger
093 Salg af genanvendelige materialer
1.38.63 Ordninger for glas, papir og pap
1 Drift
092 Gebyr for genanvendelsesordninger
093 Salg af genanvendelige materialer
1.38.64 Ordninger for farligt affald
1 Drift
092 Gebyr for genanvendelsesordninger
093 Salg af genanvendelige materialer
1.38.65 Genbrugsstationer
1 Drift
092 Gebyr for genanvendelsesordninger
093 Salg af genanvendelige materialer
1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg
1 Drift
092 Gebyr for øvrige ordninger
093 Salg af genanvendelige materialer
1.38.67 Bærbare batterier
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Transport og infrastruktur

FÆLLES FUNKTIONER (22)
2.22.01
2.22.03
2.22.05
2.22.07
1

Fælles formål
Arbejder for fremmed regning
Driftsbygninger og -pladser
Parkering
Drift
005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter
006 Parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige
parkeringspladser og -anlæg
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter
3 Anlæg
006 Parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige
parkeringspladser og -anlæg

KOMMUNALE VEJE (28)
2.28.11
2.28.12
2.28.14
2.28.22
3

Vejvedligeholdelse m.v.
Belægninger m.v.
Vintertjeneste
Vejanlæg
Anlæg
001 Projektering
002 Arealerhvervelse
003 Entrepriser
004 Eget regi
005 Andet
2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer
3 Anlæg
001 Projektering
002 Arealerhvervelse
003 Entrepriser
004 Eget regi
005 Andet

KOLLEKTIV TRAFIK (32)
2.32.30
2.32.31
2.32.33
2.32.34
2.32.35

Fælles formål
Busdrift
Færgedrift
Lufthavne
Jernbanedrift

HAVNE (35)
2.35.40 Havne
2.35.41 Lystbådehavne m.v.
2.35.42 Kystbeskyttelse

Budget- og regnskabssystem for kommuner
Dato: December 2009

5

3.5.3 - side 1
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2009/regnskab 2010

Sociale opgaver og beskæftigelse

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)
5.32.30 Ældreboliger
1 Drift
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger
005 Lejetab
006 Eventuelt tab på garanti for indekslån
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 antager (Serviceloven § 94b og 95)
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 96)
004 Hjemmesygepleje
009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp),
(Serviceloven § 83, jf. §§ 91 og 92)
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)
012 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)
013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven
§ 32)
014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling
(friplejeboligloven § 32)
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven §
161)
093 Beboeres betaling for 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. servicelovens § 79
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt 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
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Sociale opgaver og beskæftigelse

KONTANTE YDELSER (57)
5.57.71 Sygedagpenge
1 Drift
001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion
002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning
003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion
004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge
børn, jf. § 19a
005 Sygedagpenge med 65 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, 6 og 7, i lov om
sygedagpenge
006 Sygedagpenge med 35 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge
007 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge med 50
pct. refusion efter kapitel 10 og 11 samt udgifter til hjælpemidler, jf. kapitel 14 og §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
008 Løntilskud med 65 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
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 alvorligt syge børn, jf. § 30, stk.. 2
005 Tilbagebetaling af refusion til staten for sygedagpenge som følge af
tilsyn, kontrol og revision
006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp. 005
og 008)
007 Refusion af sygedagpenge med 35 pct. refusion (grp. 006)
008 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion (grp. 007)
5.57.72 Sociale formål
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og
84)
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85)
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
(Serviceloven, § 41)
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af
børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere
mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, stk. 8)
017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a)
2 Statsrefusion
001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på grupperingerne 009-016 (SEL § 176)
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017.
003 Berigtigelser
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5.57.73 Kontanthjælp
1 Drift
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)
002 Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i
kapital 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget
(§ 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik)
003 Kontant- og starthjælp til sygemeldte personer, hvor kommunen ikke
har foretaget sygeopfølgning efter § 12 b (§ 100a i lov om aktiv socialpolitik)
013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25
år med 35 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1 og 2, § 25,
stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, § 25 a , og § 26, stk. 5 i
Lov om aktiv socialpolitik)
016 Særlig støtte med 35 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik)
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion (§ 29 i Lov
om aktiv socialpolitik)
018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med
35 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 2, nr. 3, § 25, stk. 3, § 25,
stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12, nr. 2 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk. 5 i
Lov om aktiv socialpolitik)
019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til
asylansøgere med 35 pct. refusion (§§ 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv
socialpolitik)
020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35 pct. refusion (§ 25, stk.
1, nr. 3 og 4, § 25, stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, § 25 a, og
§ 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik)
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i
lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service)
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i
lov om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service)
093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i Lov
om aktiv socialpolitik)
094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i Lov
om aktiv socialpolitik)
095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct.
refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik).
096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli
2006 med 50 pct. refusion
2 Statsrefusion
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og
094
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, 018020 minus grp 091, 093 og 095.
003 Berigtigelser (§ 65 stk 3. i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud
samt regnskabsaflæggelse og revision)
020 Tilskud fra EU
030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på
grupperingsnr. 096
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5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
1 Drift
004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med
100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63)
005 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med
100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 52, 63, 64 og 65 og lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63)
006
Hjælp i øvrigt
til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct.
refusion
016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion
091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion
092 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion
2 Statsrefusion
002 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion
003 Berigtigelser
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion
020 Tilskud fra EU
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
1 Drift
004 Særlig støtte med 65 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik)
007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
§ 83)
010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 38 stk. 2 og 45, stk. 2
og 3).
011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 65 pct. refusion (lov
om aktiv beskæftigelsesindsats § 51).
012 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og 100).
014 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 65 pct. refusion
(§§ 25, 25 a og 26, stk. 5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i
Lov om aktiv socialpolitik).
093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion
094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion
096 Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.
vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion
2 Statsrefusion
001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 004, 010,
011 og 014 minus gruppering 094
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 012 minus
gruppering 093
003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3. i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud
samt regnskabsaflæggelse og revision)
020 Tilskud fra EU
030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på
grupperingsnr. 096
5.57.76 Boligydelse til pensionister
1 Drift
001 Tilskud til lejere
002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger
006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger
091 Efterreguleringer
093 Tilbagebetaling af lån og renter
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2 Statsrefusion
002 Refusion af boligydelse
003 Berigtigelser
5.57.77 Boligsikring
1 Drift
001 Boligsikring som lån
002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter § 29 b
003 Boligsikring som tilskud og lån
005 Boligsikring som tilskud
006 Almindelig boligsikring
007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl.
008 Tilskud til erhvervslejere
009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion
091 Efterregulering
092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion
093 Tilbagebetaling af lån og renter
2 Statsrefusion
002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter § 29 b
003 Berigtigelser
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
1 Drift
001 Dagpenge i aktive perioder, 25 pct. kommunalt bidrag
002 Dagpenge i passive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag
003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering
004 Berigtigelser
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Sociale opgaver og beskæftigelse

REVALIDERING (58)
5.58.80 Revalidering
1 Drift
001 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 65 pct.
refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 64 og § 64 a)
002 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (§ 52 i lov om aktiv socialpolitik)
003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion (lov om aktiv
beskæftigelsesindsats §§ 76-77 og 82).
004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (§ 71, stk. 1 i Lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats)
005 Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner (§ 57 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
006 Tilskud til selvstændig virksomhed (Lov om aktiv socialpolitik § 65)
007 Driftsudgifter ifm. revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik § 12)
008 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud
med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf.
§ 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2).
011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct.
refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2)
091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50
pct. refusion
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65, §§ 93-94 i lov
om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv
socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)
096 Efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. vedr. perioden før 1. juli
2006 med 50 pct. refusion
2 Statsrefusion
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 003
003 Berigtigelser
004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på
gruppering 001, 002, 006, 008 og 011.
030 Refusion af efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. med 50 pct.
refusion på gruppering. 096.
5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)
1 Drift
001 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion (§
74 f, stk. 1-3)
002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud (§ 121, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
003 Driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på ledighedsydelse jf.§ 32,
stk.
1
nr.
2
og
3,
§
32,
stk.
2,
§§
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73b, 74 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2
og § 104a i lov om aktiv socialpolitik).
Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og § 104a i lov om aktiv socialpolitik).
Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe
§ 2, nr. 8 med 65 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63 og § 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)
Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion (§ 74 i)
Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion
(kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion
(kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion
(kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct.
refusion (§ 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct.
refusion (§ 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct.
refusion (§ 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik)
Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 2-4
i Lov om aktiv socialpolitik)
Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§ 74 a,
stk. 5 og § 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik)
Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse
udbetalt med 65 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2)
Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50
pct. refusion (§ 104, stk. 1)
Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse
udbetalt med 35 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2)
Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 %
refusion (§ 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i
målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere
skånejob) og handicappede personer § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede personer i
målgruppe § 2, nr. 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 111 i
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
Efterbetaling af udgifter til løntilskud til handicappede personer vedr.
perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion
Indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct.
refusion jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
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Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer på ledighedsydelse, i fleksjob løntilskudsstillinger i målgruppen § 2 nr. 6 og handicappede personer, jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
100 Indtægter fra tilbagebetaling af løntilskud med 100 pct. refusion, som
ikke er refusionsberettigede
101 Løntilskud for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed
efter § 67 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
102 Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år efter § 67 a i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats.
103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion, jf. § 104,
stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik.
104 Særlig ydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion, jf. § 104,
stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik.
105 Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse,
ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. gruppering
005 og 007.
2 Statsrefusion
003 Berigtigelser
005 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion ifm. aktive tilbud, ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 003, 008, 010 og
012).
006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct.
refusion (grp. 001,011, 018, 019 og 20, minus grp. 092)
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede
personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 002, 009, 013-017, 103 og 104).
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Sociale opgaver og beskæftigelse

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
1 Drift
001 Vejledning og opkvalificering (inkl. undervisningsmaterialer) vedr. forsikrede ledige, jf. § 32, stk. 1 og §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
002 Bonusbetaling til andre aktører vedr. forsikrede ledige henvist efter
1.januar 2010, jf. §§ 26-32 i styringsloven
003 Driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede ledige, jf. §§ 26-32 i styringsloven
004 Flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse vedr. forsikrede ledige, jf. §§ 8, 81a og 99 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats og forsøgsbekendtgørelse
005 Medfinansiering af 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede
ledige efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov
om en arbejdsløshedsforsikring m.v.
006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct.
refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77 og 100 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf.
§§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannese
med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i
erhverv m.v.
009 Løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion – statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats
010 Løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion – private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
011 Løntilskud med 75 pct. refusion – forsikrede ledige over 55 år i private
virksomheder, jf. §§ 67a-67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
012 Løntilskud med 75 pct. refusion – forsikrede personer med handicap, jf.
§ 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt §§ 51
og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. §
68, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 68, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
015 Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige med 100 pct. refusion (ekskl. befordring), jf. kapitel 8a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
016 Jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. §
98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
017 Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige
grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
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019 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, jf. § 43
i styringsloven
020 Tilskud til flaskehalsproblemer for forsikrede ledige, jf. § 42 i styringsloven
100 Udgifter og tilskud til akutte flaskehalsproblemer, jf. § 42 i styringsloven
2 Statsrefusion
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og
beskæftigede, seks ugers selvvalgt uddannelse samt jobrotation med
100 pct. refusion (grp. 013, 014, 015, 016 og 017)
002 Refusion af udgifter til løntilskud med 75 pct. refusion (grp. 009, 010,
011 og 012)
003 Berigtigelser
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)
005 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, herunder
udgifter til vejledning og opkvalificering, andre aktører og flyttehjælp m.v.
(gruppering 001, 002, 003 og 004) med op til 50 pct. refusion indenfor et
rådighedsbeløb, jf. § 117b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
5.68.93 Jobcentre
1 Drift
002 Initiativer vedr. større virksomhedslukninger jf. § 43 i Styringsloven
5.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
1 Drift
002 Initiativer vedr. større virksomhedslukninger, jf. § 43 i Styringsloven
003 Bonusbetaling til andre aktører for forsikrede ledige, jf. §§ 26-32 i Styringsloven
004 Vejledning og opkvalificering vedr. forsikrede ledige, jf. 32, stk. 1 i Lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
005 Driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede ledige, jf. § 26-32 i Styringsloven
006 Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede, jf. § 68, stk. 2 i Lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats.
007 Aktivitetspulje, jf. §§ 7, 81a og 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
008 Udgifter til hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede,
jf. §§ 76, 77 og 100 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
009 Mentorer vedr. forsikrede ledige og beskæftigede, jf. §§ 78-81 i Lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats
010 Personlig assistance til handicappede i erhverv, jf. §§ 4-5 i lovbekendtgørelse nr. 55 om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
011 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
012 Isbryderordning for nyuddannede handicappede, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
013 Flaskehalsindsats for forsikrede ledige, jf. § 42 i Styringsloven
014 Akutte flaskehalsproblemer, jf. § 42 i Styringsloven
015 Flyttehjælp jf.§ 8 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt bekendtgørelse om flyttehjælp
016 Løntilskud forsikrede ledige - statslige arbejdsgivere og selvejende
institutioner, jf. § 51, stk. 1 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
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Løntilskud forsikrede ledige - private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1 i Lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
018 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige, jf. § 68, stk. 2 i Lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats
019 Tidlig indsats – forsikrede ledige, jf. § 36, stk. 4 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
020 Personlig assistance til personer med en psykisk funktionsnedsættelse
i erhverv og under efteruddannelse, jf. §§ 4-5 og § 14 i lov om ændring
af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
100 Tidlig indsats – ikke forsikrede ledige, jf. § 36, stk. 4 i Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
101 Jobrotation (afløb på tidligere ordning), jf. §§ 97 og 98 i Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
102 Jobrotation – forenklet, permanent ordning, jf. § 98a i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
103 Jobrotation – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. §
98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
105 Tilskudsgruppering til indbetaling af tilskud til jobcentrene.
106 Løntilskud forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. §§
67a-67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
107 Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, jf. kapitel 8a i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Statsrefusion
001 Refusion af udgifter vedr. jobcentre med 100 pct. refusion (grp.
006, 010, 011, 012, 016, 017, 018, 020, 101, 102, 103, 106, 107)
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
Drift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55)
002 Løntilskud til forsikrede ledige med løntilskud med 75 pct. refusion (Lov
om aktiv beskæftigelsesindsats § 51)
003 Undervisning (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)
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 beskæftigelsesindsats og § 2, stk.
4 i Lov nr. 176 af 27. februar 2007)
Statsrefusion
003 Berigtigelser (Lov om aktiv en beskæftigelsesindsats § 110, stk. 5 og §
111)
006 Refusion af løntilskud til kommunale arbejdsgivere med 75 pct refusion
(grp. 002)
020 Tilskud fra EU
Servicejob
Statsrefusion
003 Berigtigelser
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)
Seniorjob til personer over 55 år
Drift
001 Løn til personer i seniorjob
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs
Statsrefusion
002 Tilskud til kommunale seniorjob
003 Berigtigelser vedr. seniorjob
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5.68.98 Beskæftigelsesordninger
1 Drift
001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere
002 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse
003 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik
(lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 50 a)
004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 2)
005 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 2)
006 Arbejdsmarkedsuddannelser (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §
32, stk. 1, nr. 3)
007 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb (Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats § 32)
008 Tilskud til jobcentre til ikke forsikrede ledige fra den statslige flaskehalsbevilling (Styingsloven § 42).
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og
selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om
aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76 og 77).
012 Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81
013 Flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse for kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats §§ 8, 81a og 99).
014 Ordinære uddannelsesforløb (§ 32, stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
016 Produktionsskoler (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1)
018 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12)
019 Udgifter og tilskud til jobcentre og pilotjobcentre vedrørende kommunale målgrupper afholdt i forbindelse med akutte flaskehalsproblemer, jf.
Styringsloven § 42
020 Driftsudgifter til ledige selvforsørgende efter § 75 a i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
092 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v.
(Lov om aktiv beskæftigelse § 32, stk. 2)
093 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt
grundlag.
2 Statsrefusion
003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område § 85, stk. 1)
006 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af
ledighedsydelse
007 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, uddannelsesaktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (§ 100, stk. 2 og 3 i Lov om aktiv socialpolitik og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 118, stk.
1, og 119, stk. 1)
008 Refusion af mentorudgifter med 50 % refusion i forbindelse med tilbud
efter LAB § 78-81.
016 Tilskud vedrørende produktionsskoler (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32)
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Takstfinansierede aktiver
Selvejende institutioners aktiver
Øvrige skattefinansierede aktiver

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
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. jobcentre

EGENKAPITAL (75)
9.75.91
9.75.92
9.75.93
9.75.94

Modpost for takstfinansierede aktiver
Modpost for selvejende institutioners aktiver
Modpost for skattefinansierede aktiver
Reserve for opskrivninger
001 Takstfinansierede aktiver
002 Selvejende institutioners aktiver
003 Skattefinansierede aktiver
9.75.95 Modpost for donationer
9.75.99 Balancekonto
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0.25.13 Andre faste ejendomme
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende ejendomme, som ikke kan
henføres til funktion 0.25.11 og 0.25.12.
Udgifter og indtægter i forbindelse med ejendomme til konkrete kommunale formål registreres på kontiene vedrørende disse områder.

0.25.15 Byfornyelse
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, herunder i forbindelse med garantier, i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer nr. 1234 af 27. december 2003,
tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om
sanering samt lov om privat byfornyelse.
Nedenfor er ”byfornyelse” anvendt som fællesbegreb for ”byfornyelse” og ”sanering”.
Der er autoriseret følgende drifts- og anlægsgrupperinger hertil:
001

Udgifter til byfornyelse
Herunder registreres alle udgifter i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer nr. 1234 af 27. december 2003, tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering
samt lov om privat byfornyelse.

002

Indtægter vedrørende byfornyelse
Herunder registreres alle indtægter, jf. lov om byfornyelse og udvikling
af byer nr. 1234 af 27. december 2003, tidligere lov om byfornyelse og
boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov
om privat byfornyelse.

003

Tilbagekøbsret
Herunder registreres indtægter og udgifter vedrørende frikøb eller udskydelse af kommunal tilbagekøbsret.
Tillige registreres som udgift tilbagebetaling af statens andel af betaling
vedrørende frikøb eller udskydelse af kommunal tilbagekøbsret.

004

Refusion af byfornyelsesudgifter
Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale
udgifter til byfornyelse, jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer nr.
1234 af 27. december 2003, tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om privat byfornyelse.
Som udgift registreres tilbagebetalinger af statslig refusion.

020

Støtte fra indsatspuljen
Herunder registreres tilskud fra staten i forbindelse med den særlige
indsatspulje…

Bortset fra tilskud til personer i medfør af Byfornyelsesloven, der registreres på funktion
5.57.77, grp. 002, registreres samtlige udgifter og indtægter som anlæg, indtil endeligt
regnskab for den enkelte plan/beslutning aflægges.
Udgifter og dertil relaterede indtægter (også refusion fra staten) til byfornyelse kan bogføres som enten drift eller anlæg. Det gælder for kontering af en indtægt/refusion, at
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1.35.43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker
På funktion 1.35.43 registreres udgifter og indtægter vedrørende spildevandsanlæg,
herunder udgifter og indtægter vedrørende hoved- og detailkloakker samt rensningsanlæg.

1.35.44 Tømningsordninger
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med tømningsordninger for bundfældningstanke m.v., herunder andel af administrationsudgifter
og beregnede renter af kommunens udlæg. Bidragene opkræves med hjemmel i lovens
§ 1, stk. 3. I denne forbindelse bemærkes, at tømningsordninger skal hvile i sig selv.
Mellemregningsforholdet med kommunen skal opføres særskilt på finansiel status under funktion 9.30.
Der er på funktionen autoriseret en særlig driftsgruppering 093 til registrering af bidrag
for tømning.

AFFALDSHÅNDTERING (38)
For hele hovedfunktionen AFFALDSHÅNDTERING skal der for de områder, som kommunen har besluttet at gebyrfinansiere efter hvile-i-sig-selv-princippet, foretages mellemregning mellem kommunen og de ordninger, der registreres under de enkelte funktioner. Dette indebærer, at funktionerne regnskabsteknisk for disse områder behandles
på samme måde som forsyningsvirksomhederne, dvs.:
• Med overførsel af andel af administrationsudgifter
• Med beregnede renter af kommunens udlæg
• Optagelse på status af kommunens udlæg, hvilket i givet fald skal ske på funktion
9.35, grupperingerne 01-06.
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til hovedfunktionen FORSYNINGSVIRKSOMHEDER samt bemærkningerne til statuskontiene 9.35.30-9.35.35.
Gebyrfinansieringen sker med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 48. Der er derfor
under funktionerne 1.38.61-1.38.66 oprettet driftsgrupperinger til registrering af gebyrer.
Endvidere kan der ske forsortering og genanvendelse ved de nævnte ordninger. Der er
derfor også under funktionerne 1.38.61-1.38.66 oprettet driftsgrupperinger til registrering af indtægter fra afsætning og salg af genanvendelige materialer.
Disse indtægter skal altid udskilles i budget- og regnskabssystemet og registreres på
de funktioner, hvor udgifterne er afholdt.
Indtægter i form af gebyrer opkrævet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48, skal
registreres med art 7.9 Øvrige indtægter. Indtægter i forbindelse med salg af genanvendelige materialer, skal registres med art 7.2 Salg af ydelser og produkter.
1.38.60 Fælles formål
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på
funktionerne 1.38.61-1.38.66. Ved registrering af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder skal der på funktion 9.35.35 Andre forsyningsvirksomheder foretages en fordeling
på grupperingerne 001-006 efter hvile-i-sig-selv princippet. Den anvendte fordelingsnøgle skal dokumenteres.
1.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald
På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for dagrenovation (restaffald). Her vil typisk være tale om indsamlingsordninger.
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1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald
På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for storskrald og haveaffald. Alle udgifter og indtægter i forbindelse med disse ordninger registreres her, også selvom f.eks. indsamling af papir, pap
og glas er en del af ordningen. Disse omkostninger skal altså ikke registreres på ft.
1.38.63, medmindre udgifter og indtægter hertil kan opgøres pålideligt.
1.38.63 Ordninger for glas, papir og pap
På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for glas, papir og pap. Hvis kommunen alene indsamler glas,
papir og pap i forbindelse med storskraldsordninger og genbrugspladser, skal udgifterne hertil registreres på ft. 1.38.62 eller 1.38.65
1.38.64 Ordninger for farligt affald
På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for farligt affald. Det bemærkes, at udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde registreres på funktion 0.52.81 Jordforurening. Det skal endvidere bemærkes, at kommuner som alene indsamler farligt affald
via genbrugspladsordning, skal registere udgifterne hertil på funktion 1.38.65.

1.38.65 Genbrugsstationer
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, etablering
og drift af genbrugsstationer. Udgifter og indtægter vedrørende indsamling af pap, papir, glas, haveaffald og farligt affald der afleveres på genbrugspladser registreres også
på denne funktion.
1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. planlægning, etablering og
drift af eventuelle andre ordninger, som ikke er nævnt specifikt ovenfor. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende rent kommunale behandlingsanlæg, f.eks.
deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og sorteringsanlæg.

1.38.67 Bærbare batterier
På denne funktion registreres indtægter og udgifter i forbindelse med indsamlingen af
bærbare batterier og akkumulatorer, jf. bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer
og udtjente batterier og akkumulatorer.
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TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)
5.32.30 Ældreboliger
Efter lov om almene boliger m.v. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres
af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Der er på funktion 5.32.30 Ældreboliger autoriseret følgende driftsgrupperinger, der afhængigt af ejerforholdet anvendes som anført nedenfor:
001
005
006
092

Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger
Lejetab
Eventuelt tab på garanti for indekslån
Lejeindtægter

Kommunalt ejede ældreboliger
Følgende udgifter registreres på funktion 5.32.30:
•
•

•
•

Lejetab m.v., herunder manglende udlejning, registreres på gruppering 005 med
modpost på gruppering 092.
Beboernes fulde huslejebetalinger registreres på gruppering 092. Der anvendes
art 7.1. Det bemærkes, at derpå funktion 8.52.59/9.52.59 foretages en særskilt registrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser til vedligeholdelse, med modpost på balancekontoen. Saldoen skal kunne specificeres efter
reglerne i lov om almene boliger m.v. og lejeloven.
Ejendommens almindelige driftsudgifter.
Anlægsudgifter, herunder jordværdien, overtaget fast ejendom og beregnet forrentning og administrationsbidrag.

Øvrige udgifter og indtægter, herunder finansiering af boligerne, registreres på følgende
måde:
Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.57.76,gruppering 005.
•
Hjemtagne indekslån registreres på hovedkonto 8 under funktion 8.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger. Ved årets udgang nedskrives og indekseres
lånene på funktion 9.55.77 med modpost på balancekontoen.
•
Kommunens indskud af grundkapital opskrives på funktion 9.32.24, gruppering
002 med modpost på balancekonto 9.75.99. Beboernes tilbagebetaling indgår som
en del af huslejen, og der reguleres efterfølgende på status.
•
Beboerindskud efter lov om almene boliger m.v. registreres på funktion 8.45.47.
Det bemærkes, at hvis der ydes lån til beboerindskud, registreres lånet på sædvanlig måde på funktion 8.32.23.
•
Afdrag på lån vedrørende kommunale ældreboliger debiteres funktion 8.55.77.
Renter af gæld vedrørende kommunale ældreboliger optages på autoriseret gruppering
001 på en af funktionerne 7.55.68-7.55.76 afhængig af lånekreditor
Ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensionskasser
Følgende udgifter registreres på funktion 5.32.30:
•
•

Kommunens ydelsesstøtte registreres på gruppering 001.
Eventuelt tab på garanti for indekslån registreres på gruppering 006.

Budget- og regnskabssystem for kommuner
Dato: December 2009

4.5.3 - side 2
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2009

Øvrige udgifter og indtægter registreres således:
•
•
•

Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.57.76, 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 borgerstyret personlig assistance til
personer med nedsat funktionsevne efter §§ 95-96 i lov om social service.
Desuden registreres indtægter og udgifter vedrørende hjemmesygepleje efter sundhedsloven.
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 myndighedsfunktionen 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. Udgifter til
genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86 registreres på gruppering 001 under funktion 4.62.82, dog undtaget udgifter til friplejeboligleverandørers
leverancer af genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86. Sidstnævnte udgifter registreres på 5.32.32 gruppering 013.
På funktionen registreres desuden driftsudgifter vedrørende servicearealer (f.eks. fælleskøkken til madudbringning, administrationslokaler til hjemmesygepleje, personlig og
praktisk hjælp og lignende) opført i forbindelse med kommunale ældreboliger. Det bemærkes, at anlægsudgifter ikke kan finansieres efter reglerne for ældreboliger. Det
statslige tilskud samt anlægsudgiften til etablering af servicearealer registreres under
dranst 3 på funktion 0.25.18
Udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger og udgifter til øvrige momsregistrerede private producenter af serviceydelser skal registreres på gruppering 009.
Der er registreret tre grupperinger til registrering af udgifter til friplejeboligleverandørernes leverancer efter servicelovens §§ 83, 85, 86, 87, 97, 98 og 102.
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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:
001

Kommunens leverance af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) 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, herunder 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 plejeordninger (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 grupperinger.
Det bemærkes at udgifter til ydelser efter servicelovens § 83, som er
undtaget frit valg af leverandør, jf. § 93, skal registreres på gruppering
11. Udgifter til friplejeboligleverandørers leverancer af ydelser efter servicelovens § 83 registreres dog på gruppering 012 eller 014 afhængig
af, om der kan pålægges egenbetaling efter servicelovens § 161.
Det bemærkes endvidere, at udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp ikke registreres her men på gruppering 009.

002

Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv
antager (Serviceloven § 94b og 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.
På funktionen registreres derudover udgifter til servicebevisordningen,
jf. Servicelovens § 94 b, der giver adgang til, at borgeren selv ansætter
en person eller indgår en aftale med en virksomhed om at udføre visiteret hjælp eller støtte efter servicelovens § 83.

003

Tilskud til borgerstyret personlig assistance (Serviceloven § 96)
Her registreres udgifter til tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse
af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 96 i lov
om social service.
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Hjemmesygepleje
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf.
sundhedslovens kapitel 38, herunder udgifter og indtægter til private
leverandører af hjemmesygepleje.

009

Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven, § 83, jf. §§ 91-92)
Her registreres kommunens udgifter til private leverandørers leverance
af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger, efter §
83, jf. §§ 91-92 i lov om social service.

011

Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af
leverandør (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. § 93. Det er personer, som er beboere i plejehjem 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
ligeledes her
Det bemærkes, at udgifter til hjælp som kommunen yder efter § 83 til
personer, der er omfattet af frit valg af leverandør, registreres på gruppering 001.
Det bemærkes endvidere, at udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp skal registreres på gruppering 009.
Udgifter til friplejeboligleverandørers leverancer af ydelser efter servicelovens § 83 registreres på gruppering 012 eller 014 afhængig af, om
der kan pålægges egenbetaling efter servicelovens § 161 eller ej.
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 funktioner 5.28.20, 5.28.21, 5.28.23 og 5.28.24.

012

Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)
Her registreres kommunernes udgifter til friplejeboligleverandørers leverance af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83 og 87,
jf. friplejeboliglovens § 32. Ydelser som kan pålægges egenbetaling i
henhold til servicelovens § 161 registreres dog på gruppering 014.
Det bemærkes, at kommunernes udgifter til friplejeboligleverandørers
leverancer af ydelser i henhold til servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og
102 registreres på gruppering 013.
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Afløsning, aflastning og hjælp m.v. personer med betydelig nedsat
funktionsevne (servicelovens §§ 84, 85 og 102)
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en
person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 84 i lov om
social service, herunder udgifter til serviceydelser til brugere af daghjem og dagcentre, der drives i henhold til §§ 84-85 i lov om social service.
Desuden registreres her udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 85 i lov om social service.
Her registreres endvidere udgifter til behandling af personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. § 102 i lov om social service.
Udgifter til hjælp, som ydes efter §§ 84-85 og 102 til personer, som bor
i ældre- og plejeboliger eller som har ophold i plejehjem og beskyttede
boliger efter § 192, registreres ligeledes her.
Udgifter efter §§ 84-85 og 102, som ydes i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-110, registreres derimod på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50 og 5.38.52.
Udgifterne til aflastning efter § 84 uden for hjemmet i form af dag-, nateller døgnophold i botilbud eller i plejefamilie mv. registreres på de relevante funktioner for de pågældende institutioner og boformer (funktionerne 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 serviceydelser 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 vedrørende 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 grupperinger under funktionerne 5.32.32 og 5.32.33. Genoptræning og vedligeholdelsestræning registreres på gruppering 001 under funktion 4.62.82.
Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger (gruppering 094 og 096) til registrering 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.
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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.

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

001

Løn og plejevederlag til pårørende (servicelovens §§ 118-119)
Her registreres udgifter til kommunens ansættelse af personer til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 118. Endvidere registreres her udgifter til plejevederlag til pårørende til alvorligt syge, der ønsker at dø i eget hjem, jf. servicelovens
§ 119.

003

Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)
Her registreres kommunens udgifter til hjælp til sygeartikler og lignendende, jf. servicelovens § 122.
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På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til
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.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
001

Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer
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 fysisk eller psykisk funktionsevne.

003

Længerevarende botilbud for sindslidende
Her registreres udgifter vedrørende botilbud til sindslidende og psykisk
syge.

005

Praktisk og personlig hjælp mv.
Her registreres udgifter vedrørende den personlige og praktiske hjælp
mv. samt hjemmesygepleje som ydes i forbindelse med ophold på botilbud til længerevarende ophold jf. servicelovens §§ 83-86 og 102 samt
sundhedsloven.

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 Socialministeriets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens
kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108”.

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 efter § 108”.
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Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (servicelovens §
99)
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende jf. § 99 i serviceloven.

003

Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (servicelovens §§ 45 og 97)
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. §§ 45 og 97 i serviceloven.
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 serviceloven.

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 hjemløse (servicelovens § 99)
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse jf. § 99 i serviceloven.

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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KONTANTE YDELSER (57)
5.57.71 Sygedagpenge
På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,
hvortil staten yder 50 pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som
kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 30, stk. 1, 2. og 3. punktum og
§ 30, stk. 2 i lov om sygedagpenge. Det bemærkes, at udgifter til sygedagpenge, hvortil
staten yder 100 pct. refusion, registreres på funktion 8.51.52.
Det bemærkes endvidere, at kommunens indtægter som arbejdsgiver i form af refusion
af sygedagpenge fra dagpengemyndighedskommunen, i regnskabet skal registreres på
de relevante funktioner, hvor udgiften til løn (herunder løn under sygdom) til de pågældende registreres.
Der er på funktionen autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger:
001

Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion
Her registreres udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen
afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 30, stk. 1, 3. punktum i lov
om sygedagpenge.

002

Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning
Her registreres udgifter til sygedagpenge, hvor der ikke ydes refusion,
fordi kommunen ikke opfylder sin pligt til at følge op, jf. § 30, stk. 3 i lov
om sygedagpenge.

003

Sygedagpenge med 50 pct. refusion
Her registreres udgifter til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 30,
stk. 1, 2. punktum i lov om sygedagpenge.

004

Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge
børn
Her registreres udgifter til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 30,
stk. 2 i lov om sygedagpenge.

005

Sygedagpenge med 65 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, 6 og 7, i lov
om sygedagpenge
Her registreres udgifter til sygedagpenge med 65 pct. refusion, jf. §62,
stk. 6 i Lov om sygedagpenge.

006

Sygedagpenge med 35 pct. refusion, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge
Her registreres udgifter til sygedagpenge med 35 pct. refusion, jf. § 62,
stk. 3 i Lov om sygedagpenge.

007

Driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge
med 50 pct. refusion efter kapitel 10 og 11 samt udgifter til hjælpemidler, jf. kapitel 14 og §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Her registreres udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter
kapitel 10 og 11 samt udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale,
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arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) og befordringsgodtgørelse, jf. kapitel 14 §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne refunderes med 50 pct. af staten.
Denne gruppering anvendes også for regnskab 2009 for så vidt angår
udgifter til mentorer jfr. § 78-82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Fra Budget 2010 registreres udgifter til mentorer for personer på sygedagpenge på gruppering 012, funktion 5.68.98.
008

Løntilskud med 65 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres
ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ved ansættelse i løntilskud registreres alene
udgiften til løntilskud på denne gruppering. Der ydes 65 procent i statsrefusion til udgifterne.

090

Regresindtægter vedrørende sygedagpenge
Her registreres alle kommunens indtægter fra regres for udgifter til sygedagpenge, jf. § 39, stk. 2 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel,
uanset om kommunen har afholdt de fulde udgifter eller om staten har
ydet 50 eller 100 procent refusion.

Der er endvidere autoriseret syv grupperinger på dranst 2:
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion
003 Berigtigelser
004 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med
alvorligt syge børn, fj. § 30, stk.2
005 Tilbagebetaling af refusion til staten for sygedagpenge som følge af
tilsyn, kontrol og revision
Her registreres kommunens tilbagebetaling af refusion til staten, som
den ikke er berettiget til som følge af manglende overholdelse af visitations- og opfølgningsreglerne i sygedagpengeloven. Der er tale om allerede udbetalt refusion, som det viser sig, at kommunen alligevel ikke er
berettiget til efter et tilsyn, revision eller anden kontrol, jf. § 62, stk. 4 i lov
om sygedagpenge.
Denne gruppering omfatter alene refusionsbeløb, som har været anmeldt til staten, men som kommunen ikke er berettiget til. Udgifter, der
ikke er refusionsberettiget, og som ikke er anmeldt til staten, konteres på
gruppering 002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning.
006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp.
005 og 008)
Her registreres refusion af sygedagpenge og løntilskud, hvor staten yder
65 pct. refusion.
007 Refusion af sygedagpenge med 35 pct. refusion (grp. 006)
Her registreres refusion af sygedagpenge med 35 pct. refusion.
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nedsat funktionsevne registreres på gruppering 009. Udbetalinger af
særlig ledighedsydelse efter § 43 registreres direkte på funktionen, dvs.
på en frivillig gruppering i intervallet 021 til 089.
016

Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjæl
pere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32,
stk. 8)
Her registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber,
kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning efter Servicelovens § 32, stk. 8

017

Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a)
Her registreres udgifter til efterlevelseshjælp, eksklusiv efterlevelseshjælp 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 efterfølgende sker en regulering af beløbet, registreres det regulerede beløb i form af udbetaling af hjælp eller tilbagebetaling af hjælp også her.
Tilbagebetaling af efterlevelseshjælp som følge af svig, jf. aktivlovens §
91, registreres ligeledes på denne gruppering.

Der er på funktionen endvidere på dranst 2 Statsrefusion autoriseret gruppering 001 til
refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning af udgifter registreret på grupperingerne 009-016. (SEL § 176)
Desuden er der under dranst 2 statsrefusion autoriseret gruppering 002 til refusion af
udgifterne til sociale formål registreret på grupperingerne 004-015 og 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 konteringsreglerne 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 kontanthjælp 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. kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, registreres på kontanthjælpskontiene på
funktion 5.57.73 fra budget 2007 (tidligere registreredes udgiften til den pågældende
gruppe på kontanthjælpskontiene på funktion 5.57.75).
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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 afgørelsen om fleksjob eller for vurderingen af, om betingelserne for fleksjob
fortsat er opfyldt, jf § 104 a.
002

Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i kapital 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik)
Her registreres ikke-refusionsberettigede udgifter til kontant- og starthjælp efter § 100, stk. 2, i Lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om
de tilfælde, hvor tilbud ikke er givet i overensstemmelse med reglerne i
kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

003

Kontant- og starthjælp til sygemeldte personer, hvor kommunen
ikke har foretaget sygeopfølgning efter § 12 b (§ 100a i lov om aktiv socialpolitik)
Her registreres ikke-refusionsberettigede udgifter til kontant- og starthjælp efter § 100a i Lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om de tilfælde, hvor sygemeldte personer ikke har fået foretaget vurdering af
behovet for en sygeopfølgningsplan efter § 12 b, stk. 1 og 2, udarbejdet
en sådan plan eller foretaget opfølgning efter § 12 b, stk. 3.

013

Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende
fyldt 25 år (lov om aktiv socialpolitik § 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2
nr. 1 og 2, § 25, stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, § 25 a,
§ 26, stk. 5).
Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 25 år,
og som har forsørgelsespligt over for børn, jf. § 25, stk. 1, nr. 1 i lov om
aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til kontanthjælp til personer under 25 år,
der forsørger eget barn i hjemmet, jf. § 25, stk. 2 nr. 1, i lov om aktiv
social politik.
Desuden registreres udgifter til personer under 25 år, som har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse og uspecificeret ikke organisk betinget psykose, og som har forsørgelsespligt over for ikke-hjemmeboende
børn, jf. § 25 stk. 2 nr. 2, i lov om aktiv social politik.
Desuden registreres her udgifter til starthjælp til gifte og samlevende, jf.
§ 25, stk. 12, nr. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her
udgifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager
starthjælp til gifte og samlevende.
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. Her registreres også tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder,
jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager
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Endvidere registreres udgiften kontanthjælp og starthjælp til aktiverede
kontanthjælpsmodtagere, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv
socialpolitik og som gennemfører tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003. Der ydes 65 pct. i statsrefusion til udgifterne.
Endelig skal forsørgelsesudgifterne fra 1. februar 2007 til personer i tilbud efter kapitel 10, Vejledning og opkvalificering og kapitel 11 Virksomhedspraktik mv., som er under 25 år, og som har en dokumenteret
psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse og uspecificeret ikke organisk betinget psykose jf. § 25 stk. 2 nr. 2, i lov om aktiv social politik, registreres her.
011

Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats § 51)
Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, starthjælpsmodtagere og selvforsørgende efter kapitel 12 i
lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, i forbindelse med ansættelse hos
en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51 og § 63 og § 64, stk. 3. Ved
ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på
denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.98. Endvidere registreres udgiften til supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for
bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 65
pct. i statsrefusion til udgifterne.

012

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

014

Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering ( §§ 25, 25 a og
26, stk.5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5)
Her registreres udgifter til kontanthjælp og starthjælp efter § 25 til personer under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter før det erhvervsmæssige sigte er
afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 47, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til starthjælp efter § 25, stk. 12 og 13 til
personer under revalidering, jf. § 47, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik.
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
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Endvidere registreres på denne gruppering tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder,
jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde, hvor den berettigede ægtefælle modtager
kontanthjælp under forrevalidering eller starthjælp under revalidering
og forrevalidering.
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af
kontanthjælp under forrevalidering eller af starthjælp under revalidering
og forrevalidering registreres på funktion 5.73, gruppering 016. Der
ydes 65 pct. i statsrefusion til udgifterne.
093

Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap 12) med 50 pct. refusion
Her registreres tilbagebetaling af hjælp til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet
efter § 34, jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her tilbagebetaling af kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne ydet frem til 31.12.2003, jf. §§ 91-94 i lov
om aktiv socialpolitik. Desuden registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp efter kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud efter kapitel 12
til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endelig registreres tilbagebetalinger af hjælp udbetalt i henhold
til lov om kommunal aktivering. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse registreres dog på gruppering 007.

094

Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap 12) med 65 pct. refusion
Her registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp efter kapitel 10 og
kapitel 11, samt løntilskud efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere
og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse registreres dog på gruppering 007.

096

Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere
m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion
Her registreres udgifter til hjælp til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og
starthjælpsmodtagere mv. jfr. Gruppering 4,10,11,12 og 14, der vedrører ydelsesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der gives 50 pct. i statsrefusion.

På funktion 5.57.75 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriseret grupperinger:
001

Refusion af udgifterne med 65 pct. Refusion på gruppering 004,
010, 011 og 014 minus grp. 094.

002

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

003

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

020

Tilskud fra EU

030

Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på grupperingsnr. 096
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REVALIDERING MV. (58)
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 4, 6, 7 og 8 jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

5.58.80 Revalidering
På denne funktion registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende revalidering, dvs.
driftsudgifter efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er
omfattet af § 2, nr. 4. Det drejer sig f.eks. om udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse,
erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter.
Desuden registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik,
Herudover registreres driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 12 i
lov om aktiv socialpolitik. Ligeledes registreres udgifter til hjælpemidler, mentor og befordringsgodtgørelse for revalidender og opkvalificering og introduktion ved ansættelse
af revalidender samt udgifter til hjælpemidler i ustøttet beskæftigelse, jf. kapitel 14 og
15 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Endvidere registreres på denne funktion lønudgifter til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner, jf. § 71, stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til
disse personer i fleksjob efter § 71, stk. 2-4, som registreres på funktion 5.58.80, indtægtsføres på nærværende funktion.
Tilsvarende registreres på denne funktion lønudgifter til personer i personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6 og 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
(tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner, jf. § 57 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til disse personer efter § 63, jf. § 64 stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærværende funktion.
Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter § 25 i lov
om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering registreres særskilt på gruppering 14, funktion 5.58.75. Det samme gælder starthjælp til personer under revalidering.
Den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med revalidering efter kapitel 10 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 119, stk. 1, og uddannelsesaktiviteter efter
§ 12, jf. § 100, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik, registreres på funktion 5.68.98, dranst
2, gruppering 007.
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87
registreres på funktion 5.38.58, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og
samværstilbud efter § 88 registreres på funktion 5.38.59.
For hver gruppering under funktion 5.58.80, skal der føres en ydelsesregistrant, jf. bekendtgørelse nr. 1498 af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Indenrigs- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområde. Dog
er gruppering 007 fritaget for kravet.
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger:
001

Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 65
pct. refusion lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a).
Her registreres udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til bolig pga.
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nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender og forrevalidender, der modtager den halve revalideringsydelse efter § 64 og § 64
a i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 65 pct. i statsrefusion til udgifterne.
002

Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52)
Her registreres udgifter til revalideringsydelse med 65 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 52. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse
som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år. Endvidere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender
under 25 år, som får den halve revalideringsydelse og har bidragspligt
over for et barn, jf. § 52, stk. 4. Der ydes 65 pct. statsrefusion til udgifterne.

003

Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76-77 og 82
Her registreres udgifter efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning § 76-77) og udgifter til befordringsgodtgørelse (§ 82) til personer omfattet af målgruppe 4 jf lovens § 2, der deltager i tilbud efter
lovens kapitel 10-12.
Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter.
Denne gruppering anvendes også for regnskab 2009 for så vidt angår
udgifter til mentorer jfr. § 78-82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Fra Budget 2010 registreres udgifter til mentorer for personer under revalidering på gruppering 012, funktion 5.68.98.

004

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

005

Løn til personer i personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2,
nr. § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere
skånejob) på revalideringsinstitutioner mv.
Her registreres lønudgifter til personer i personer i løntilskudsstillinger i
målgruppen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
(tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner, jf. § 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner efter § 63, jf. §
64, stk. 5, som registreres på funktion 5.58.8, indtægtsføres på nærværende funktion.

006

Tilskud til selvstændig virksomhed med 65 pct. refusion (lov om
aktiv socialpolitik § 65)
Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der ønsker
at etablere selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revalidender, efter
§ 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 65 pct. statsrefusion til
udgifterne.
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Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til
personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6 ifølge Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) registreres under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet.
For hver gruppering under funktion 5.58.81 skal føres en ydelsesregistrant, svarende til
ydelsesregistranten under funktionerne 5.57.73 og 5.57.75, jf. bekendtgørelse nr. 119
af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision
på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
001

Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion
(§ 74 f, stk. 1-3)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til
personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet
beskæftigelse, og som ved efterfølgende ledighed, herunder ved midlertidige afbrydelser af arbejdet, har ret til ledighedsydelse, jf. aktivlovens § 74 f, stk. 1-3.
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel
til personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet
beskæftigelse, registreres på gruppering 020.

002

Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud (§ 121, stk. 4 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats)
Her registreres fra 1. juli 2006 alle udgifter til løntilskud til fleksjob og
selvstændige erhversdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen,
som ikke er refusionsberettiget som følge af manglende dokumentation, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 121, stk. 4.

003

Driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på ledighedsydelse, jf.
§ 32, stk. 1, nr. 2 og 3, § 32, stk. 2, §§ 73b, 74 og 82, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Her registreres udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter §
32, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 32 stk. 2 og udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) efter §
74 for personer på ledighedsydelse og personer på særlig ydelse i forbindelse med rådighedsafprøvning. På funktionen registreres ligeledes
udgifter til befordringsgodtgørelse til personer på ledighedsydelse og
særlig ydelse, jf. § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt
driftsudgifter vedrørende 6 ugers selvvalgt uddannelse for personer visiteret til fleksjob, herunder evt. afholdte udgifter til deltagerbetaling,
kørselsgodtgørelse, kost og logi, jf. § 73b i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne.
Denne gruppering anvendes også for regnskab 2009 for så vidt angår
udgifter til mentorer. Fra Budget 2010 registreres udgifter til mentorer
for personer på ledighedsydelse på gruppering 012, funktion 5.68.98.
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Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk.
1-2 og § 104a i lov om aktiv socialpolitik).
Her registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret
til fleksjob, når kommunen mister statsrefusionen pga., at personerne
har modtaget kontant- og/eller starthjælp i en periode på 18 måneder
inden for 24 måneder efter visitation til fleksjob, jf. § 100, stk. 1, 104,
stk. 1 og § 104, stk. 2 lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob, hvor kommuner mister retten til statsrefusion for udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob, hvis
kommunen ikke har tilvejebragt det lovmæssige grundlag for afgørelsen om fleksjob eller for vurderingen af, om betingelserne for fleksjob
fortsat er opfyldt, jf. § 104 a.

007

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

008

Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppen § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion (jf. § 63 og § 64, stk. 7 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats)
Her registreres udgifter til løntilskud til personer i målgruppen § 2, nr. 6
ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der modtager social pension, og som er ansat i en løntilskudsstilling (tidligere skånejob), hvortil
staten yder 50 pct. refusion, jf. § 51 og §§ 63 og 64 stk. 7.
Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, der modtager social pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 454 af 10. juni
1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen indtil ophør af stillingen, jf. § 114 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. i
statsrefusion til udgifterne.

009

Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 8 med 65 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 63 og § 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
Her registreres udgifter til løntilskud til handicappede personer, jf. § 2
nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke er medlem af en
arbejdsløshedskasse. Løntilskuddet opgøres efter § 63, jf. § 64, stk. 6.
Der ydes 65 pct. i statsrefusion til løntilskuddet.
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Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)
Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 50 pct.
statsrefusion til personer, der er ansat i fleksjob og som holder ferie, til
personer, der modtager ledighedsydelse og holder ferie, og til personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse og som holder ferie, jf. aktivlovens §§ 74 e og 74 h.

011

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

012

Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede
personer i målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats.
Her registreres udgifter til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og
hjælp til kortvarige kurser for personer, der er ansat i fleksjob eller som
skal ansættes i fleksjob, når hjælpen har afgørende betydning for, at
den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob, jf. § 74.
Endvidere registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler) for
personer i målgruppen efter § 2 nr. 6 (tidligere skånejob) samt udgifter
efter § 99 ved ansættelse af personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere
skånejob).
Endelig registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler) for personer med handicap efter § 2, nr. 8, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, samt udgifter efter § 99 ved ansættelse af personer med
handicap, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, i ustøttet
beskæftigelse. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til driftsudgifterne.
Denne gruppering anvendes også for regnskab 2009 for så vidt angår
udgifter til mentorer. Fra Budget 2010 registreres udgifter til mentorer
for personer i fleksjob m.v. på gruppering 012, funktion 5.68.98.

013

Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).
Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen
her.
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Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede
ledige efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i
lov om en arbejdsløshedsforsikring m.v.
Her konteres kommunens medfinansiering af 50 pct. af statens udgifter
til befordringsgodtgørelse efter § 82 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i Lov om en arbejdsløshedsforsikring. A-kasserne
udbetaler befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse, virksomhedspraktik eller som ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere.

006

Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50
pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77 og 100 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Her registreres jobcentrenes udgifter til arbejdsredskaber og mindre
arbejdspladsindretninger vedr. forsikrede ledige, jf. §§ 76 og 77 i Lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats (udgifter til undervisningsmateriale
konteres på gruppering 001). Jobcentret kan afholde udgifter til hjælpemidler i forbindelse med forsikrede lediges deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud
med henblik på at understøtte, at personer kan få og deltage i tilbuddet.
Der kan endvidere i medfør af lovens § 100 ydes tilskud til hjælpemidler
i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med
henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse
uden løntilskud, eller at personen kan drive selvstændig virksomhed.

007

Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv
m.v.
Her registreres jobcentrenes udgifter til aflønning af personlig assistance til fysisk eller psykisk handicappede i erhverv med det formål at give
dem samme mulighed for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

008

Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til
handicappede i erhverv m.v.
Her registreres jobcentrenes udgifter til fysisk eller psykisk handicappede lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, der udenfor
normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige, jf. § 14
i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

009

Løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion – statslige og
regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1,
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Her registreres jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til statslige og
regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner i forbindelse med
ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, stk. 1 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
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Tilskud til flaskehalsproblemer for forsikrede ledige, jf. § 42 i styringsloven
Her registreres jobcentrenes aconto beløb og endelige tilskud til flaskehalsindsatsen vedrørende de forsikrede ledige, som der kan ydes
tilskud til fra den særlige statslige flaskehalsbevilling, som beskæftigelsesregionerne udmønter, jf. Styringslovens § 42. Det drejer sig om opkvalificering og vejledning, refusion af flaskehalskurser hos andre aktører, opkvalificering i forbindelse med ansættelse af beskæftigede samt
udgifter til hjælpemidler og mentorer.

100

Udgifter og tilskud til akutte flaskehalsproblemer, jf. § 42 i styringsloven
Her registreres jobcentrenes udgifter og tilskud til den akutte flaskehalsindsats vedrørende de forsikrede ledige, som der kan ydes tilskud
til fra de regionale beskæftigelsesråds pulje til løsning af akutte flaskehalsproblemer, jf. Styringsloven § 42.
Endvidere registreres tilskud modtaget fra beskæftigelsesregionen vedrørende ovenstående aktiviteter.

Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende gruppering:

001

Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede, seks ugers selvvalgt uddannelse samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013, 014, 015, 016 og 017)

002

Refusion af udgifter til løntilskud med 75 pct. refusion (grp. 009,
010, 011 og 012)

003

Berigtigelser

004

Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til
handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007 og 008)

005

Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, herunder udgifter til vejledning og opkvalificering, andre aktører, flyttehjælp m.v. (grp. 001, 002, 003 og 004) med op til 50 pct. refusion
indenfor et rådighedsbeløb, jf. § 117b i lov om en aktiv besæftigelsesindsats

5.68.93 Jobcentre
På funktion 5.68.93 registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende igangsættelse af
initiativer i forbindelse med større virksomhedslukninger, jf. § 43 i lov om ansvaret for
og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Styringsloven).
Udgifter i forbindelse med alt anden administration af jobcentrene, herunder udgifter til
administrative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende
jobcentre og pilotjobcentre.
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger:
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102

Jobrotation (forenklet, permanent ordning), jf. § 98a i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats
Her konteres jobcentrenes udgifter til uddannelse og jobrotationsydelse
i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98a i
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

103

Jobrotation – særlige grupper med en videregående uddannelse,
jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Hvis et jobcenter forudgående har fået en bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, konteres her jobcentrets udgifter til jobrotationsydelse i
forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98a, stk.
4, i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er her tale om en ordning med fokus på beskæftigede med en uddannelse.

105

Tilskudsgruppering til indbetaling af tilskud til jobcentrene
På denne gruppering registreres det statslige tilskud vedr. de forsikrede
ledige jf. § 22, stk. 8 i lov nr. 483 af 12. juni 2009.

106

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

107

Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, jf. kapitel 8a
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Her konteres jobcentrenes udgifter til seks ugers selvvalgt uddannelse
til forsikrede ledige, jf. kapitel 8a i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det omfatter udgifter til vejledning og opkvalificering, deltagerbetaling samt kost og logi.

Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende gruppering:
001

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

5.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige med
løntilskud ansat i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 51 og 55. Det
bemærkes, at løn til personer med løntilskud registreres under art 1.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger, som gennemgås i det
følgende:
001

Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55)
Her registreres lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud, jf. § 55 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

002

Løntilskud til forsikrede ledige med løntilskud med 75 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51)
Her registreres de samlede bruttoudgifter til løntilskud i forbindelse med
forsikrede lediges løntilskudsansættelse i kommunen, jf. § 51 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan hjemtage 75 procents
refusion af disse bruttoudgifter. Refusionen registreres på dranst 2 på
gruppering 006 Refusion af løntilskud til kommunale arbejdsgivere.
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Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb (Lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats § 32)
Her registreres den del af udgifter og indtægter vedrørende uddannelser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, der ikke vedrører
de uddannelser som registreres på gruppering 006, 014, 016 og 018.
Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet
jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1.
I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til andre
uddannelser, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret i tilbud efter kapril 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse udgifter registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på funktion 5.68.98.

008

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

009

Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere
og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder
m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)
Her registreres lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere samt selvforsørgende i kommunale virksomheder m.v., jf.
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, der er
udgiftsført på funktion 5.57.75 under gruppering 011.

011

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

012

Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 7881
Her registreres støtten til mentorfunktion for forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, modtagere af sygedagpenge, modtagere af ledighedsydelse samt beskæftigede, der deltager
i tilbud efter kapital 10-12. Støtte til mentorfunktion kan gives til en
medarbejder i virksomheden eller på en uddannelsesinstitution.
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Produktionsskoler (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32,
stk. 1)
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende produktionsskoler, jf.
bekendtgørelse af lov om produktionsskoler af 15. juli 2004 og Lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1. Udgifterne refunderes af
staten med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1. Dog registreres kommunale bidrag til
staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler på funktion
3.30.44 Andre faglige uddannelser, gruppering 001.
I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til produktionsskoler, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse
udgifter registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på funktion 5.68.98.

018

Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede
kontanthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
kap. 10-12)
Her registreres udgifter til danskundervisning af aktiverede kontanthjælpsmodtagere efter § 2 nr. 2 og 3, som deltager i undervisningen i
kombination med tilbud efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1.
Udgifter til danskundervisning, som vedrører øvrige kursister, som ikke
deltager i undervisningen efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats registreres under 5.46.60 gruppering 013.

019

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

020

Driftsudgifter til ledige selvforsørgende efter § 75 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Her registreres udgifter til tilbud efter kapitel 10 og tillægsydelser efter §
76-77 og kapitel 15 til ledige selvforsørgende efter § 75 a i beskæftigelsesloven. Kommunen i jobcenteret kan efter en konkret vurdering afholde udgifter til tilbud og tillægsydelser til personer, der er omfattet af
§ 2, nr. 10 dvs. personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv
socialpolitik. Udgiften refunderes med 50 pct. af staten indenfor rådighedsbeløbet jfr. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118, stk. 1.
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Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem
m.v. (Lov om aktiv beskæftigelse § 32, stk. 2)
Her registreres indtægterne vedrørende de private husstandes betaling
for de udsendte kontanthjælpsmodtageres præsterede arbejdstimer, jf.
lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32, samt andre indtægter, f.eks.
salgs-indtægter vedrørende beskæftigelsesprojekter.

093

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

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

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

006

Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af Ledighedsydelse
Gruppering 006 er autoriseret til refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse.
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Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, uddannelsesaktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (§ 100, stk. 2 og 3 i
Lov om aktiv socialpolitik og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 118, stk. 1, og 119, stk. 1)
På gruppering 007 sker en registrering af den refusion, som staten inden for et rådighedsbeløb (loft) yder på 50 pct. af kommunens udgifter
på en række områder, jf. § 118, stk. 1 og § 119, stk. 1 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats og § 100, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Det
drejer sig om driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter kapitel 10, tillægsydelser i form af hjælpemidler §§76 og 77, flyttehjælp efter § 8,
administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler efter § 81a, godtgørelse
efter § 83, og opkvalificering i forbindelse med ansættelse efter § 99 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Desuden om driftsudgifter i forbindelse med revalidering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 12 i Lov
om aktiv socialpolitik. Endelig drejer det sig om administrative udgifter
til andre aktører i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen for kontantog starthjælpsmodtagere, revalidender m.v. jfr. § 117, stk. 1, 1.pkt. i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats,
Opgørelsen af rådighedsbeløbet er baseret på antallet af helårspersoner på følgende grupperinger:
5.57.73: Kontanthjælp, driftsgrupperingerne 001, 002, 003, 013, 016,
018-020 samt 96
5.57.74: Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge, driftsgruppering 004
5.57.75: Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, driftsgrupperingerne 004,
010, 011, 014 samt 96.
5.58.80: Revalidering, driftsgrupperingerne 002, 008, 011 og 96
5.58.81: Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob), driftsgrupperingerne 101 og 102.
Helårspersoner opgøres som antallet af konteringsmåneder divideret
med 12. Konteringsmånederne skal renses for dobbelttællinger af
samme CPR-nummer inden for den enkelte måned. Dvs. en person
skal kun tælles med én gang, selvom personen eksempelvis i én måned har været registeret både under funktion 5.01 og 5.05. Det samme
gælder, hvis personen i samme måned har modtaget både kontanthjælp og særlig støtte.

008

Refusion af mentorudgifter med 50 % refusion
På gruppering 008 sker en registrering af den refusion, som staten yder
på 50 pct. af kommunens udgifter til mentorer i forbindelse med tilbud
efter LAB § 78-81 på grp. 012.
Træder i kraft 1. januar 2010
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Tilskud vedrørende produktionsskoler (Lov om en aktiv beskæftigelses- indsats § 32)
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OMSÆTNINGSAKTIVER
Omsætningsaktiver defineres som alle andre aktiver end anlægsaktiver.

VAREBEHOLDNINGER (65)
Varebeholdninger omfatter lagre af råvarer og hjælpematerialer, produkter under forarbejdning og færdigvarer af enhver art til videresalg. Varebeholdninger omfatter ligeledes beredskabslagre og omkostningsvarer, der ikke er møntet på videresalg

9.65.86 Varebeholdninger/-lagre
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen:
001

Takstfinansierede aktiver

002

Selvejende institutioners aktiver

003

Øvrige skattefinansierede aktiver

Funktionen er opdelt i 3 grupperinger, der henviser til de takstfinansierede aktiver (hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.), de selvejende institutioners aktiver og de
øvrige skattefinansierede aktiver inden for hovedkonto 0 samt 2-6.
Varebeholdningen skal opgøres i forbindelse med åbningsbalancen. Varebeholdninger
skal indregnes såfremt værdien overstiger 1 mio. kr. Varebeholdninger omfatter i den
sammenhæng varekategorier, der registreres på samme funktion. Det er frivilligt at
registrere varelagre under bagatelgrænsen på 100.000 kr.
Varelagre under bagatelgrænsen på 100.000 kr. og 1 mio .kr. skal registreres, hvis der
sker forskydninger i varelagret, som vurderes at være væsentlige.
Varebeholdninger indregnes i såvel åbningsbalancen opgjort pr. 1. januar 2007 (primobeholdning) og regnskab 2007 (ultimobeholdning).
Primo åbningsåret vil værdien på 9.65.86 være et udtryk for den aktuelle samlede værdi
af kommunens varebeholdninger, opgjort i overensstemmelse med de valgte regnskabsprincipper. Denne værdi vil herefter hvert år ved regnskabsafslutningen blive reguleret med evt. op- og nedskrivninger, såfremt disse vurderes at være væsentlige.
Herudover skal værdien reguleres for evt. tilgang eller afgang. Der kan ikke afskrives på
varebeholdninger.
Væsentlighedskriteriet skal kunne dokumenteres.
Regulering af varebeholdninger skal ske ultimo hvert år. Reguleringerne registreres på
9.65.86 via afledte posteringer af registreringer på konto 8.65.86.
Ved forøgelse af varebeholdninger krediteres først den relevante funktion/sted under
hovedkonto 0-6 med anvendelse af art 0.2. Modposten skal være konto 8.65.86 med
angivelse af art 0.9.
Ved formindskelse af varebeholdninger debiteres først det relevante funktion/sted under
hovedkonto 0-6 med anvendelse af art 0.2. Modposten skal være konto 8.65.86 med
angivelse af art 0.9.
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Sidste skridt i bogføringen er en afledt postering, hvor 9.65.86 debiteres/krediteres (afhængigt af om der sker en forøgelse eller en formindskelse af varebeholdningen) og,
hvor 9.75.91, 9.75.92 eller 9.75.93 modsvarende krediteres/debiteres (afhængigt af om
varebeholdningen vedrører det takstfinansierede område, en selvejende institution eller
om den er skattefinansieret).
Det skal sikres, at der er overensstemmelse mellem registreringerne i regnskabet og
anlægskartoteket.
Saldoen for funktionen skal ved regnskabsårets afslutning være identisk med den bogførte værdi, der fremgår af kategori ”009 Varebeholdninger/-lagre” i anlægskartoteket.

Alternativt kan oplysningerne vedrørende lagerforskydninger fremgå af et lagermodul, der er knyttet til kommunens økonomisystem under forudsætning af,
at lagermodulet indeholde de samme oplysninger som anlægskartoteket.
FYSISKE ANLÆG TIL SALG (68)
9.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg
001

Takstfinansierede aktiver

002

Selvejende institutioners aktiver

003

Øvrige skattefinansierede aktiver

Funktionen er opdelt i 3 grupperinger, der henviser til de takstfinansierede aktiver (hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.), de selvejende institutioners aktiver og de
øvrige skattefinansierede aktiver inden for hovedkonto 0 samt 2-6.
Primo åbningsåret vil værdien på 9.68.87 være et udtryk for den aktuelle samlede værdi
af kommunens grunde og bygninger bestemt til videresalg. Denne værdi vil herefter
hvert år ved regnskabsafslutningen blive reguleret med evt. op- og nedskrivninger. Herudover skal værdien reguleres for evt. tilgang eller afgang. Der afskrives ikke på grunde
og bygninger bestemt til videresalg.
Saldoen for funktionen skal ved regnskabsårets afslutning være identisk med den bogførte værdi, der fremgår af kategori ”07” Grunde og bygninger bestemt til videresalg” i
anlægskartoteket.
Såfremt kommunen har valgt at foretage mellemregning med jordforsyningsområdet
kan funktionen anvendes til dette, såfremt der også tages højde for eventuelle op- og
nedskrivninger. Funktionen anvendes da til opgørelse af det regnskabsmæssige resultat for de enkelte udstykninger. Hvis kommunen ønsker at beregne forrentning af udstykningsområdet, registreres dette på funktionen med modpost på 9.75.93. Modpost
for skattefinansierede aktiver. Forrentningen omkostningsføres endvidere på enten
funktion 0.22.02 Boligformål eller 0.22.03 Erhvervsformål med anvendelse af art 0.6 og
modposteres 8.68.87 med anvendelse af art 0.9.
Ved udstykningens afslutning udarbejdes et endeligt udstykningsregnskab med tilhørende bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem forventede og
faktiske beløb.
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Omkostningerne ved drift registreres under gruppering 005 Udgifter til andre aktører vedr. forsikrede ledige på funktion 5.68.94.

EGENKAPITAL (75)
Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er på denne måde et udtryk for kommunens formue. Egenkapitalen skal specificeres 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 tilskrives ikke realiserede opskrivninger.
Opskrivningerne skal i øvrigt fremgå af en særskilt anlægsoversigt til kommunens regnskab.
Opskrivninger skal registreres på en af følgende grupperinger:
001

Takstfinansierede aktiver

002

Selvejende institutioners aktiver

003

Skattefinansierede aktiver

9.75.95. Modpost for donationer
Ved private donationer af aktiver eller modtagelse af tilskud på 100.000 kr. eller derover
til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion,
skal aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det
ikke var modtaget som en donation (dagsværdi). Samtidig optages en tilsvarende passivpost på denne funktion.
Herefter skal der løbende foretages afskrivninger på aktivets bogførte værdi på den
relevante funktion på hovedkonto 1-6. Imidlertid gælder det, at kommunen ikke skal
have nogen driftsmæssige omkostninger i form af afskrivninger på noget, kommunen
har fået doneret. Derfor registreres der en indtægt ved brug af art 0.8 svarende til afskrivningerne på den relevante funktion på hovedkonto 1-6. Indtægten/afskrivningerne
modsvares af en tilsvarende nedbringelse af denne funktion.
Ved donation af ejendom med tilhørende grund behandles bygningsdelen som beskrevet i ovenstående, der skal imidlertid ikke afskrives på grunden, hvorfor dagsværdien af
denne optages som passivpost på den relevante funktion 9.75.91-9.75.93.
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9.75.99 Balancekonto
Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen optages nettoforskellen mellem særskilte aktiv- og passivposter - herunder udlægskontiene - på balance-kontoen.
Det skal i forbindelse med regnskabsafslutningen sikres, at årets ændring på balancekontoen -med modsat fortegn- svarer til summen af øvrige ændringer på hovedkonto 9.
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E. Forretningsgangsbeskrivelser, herunder anvendelse af IT.
Kommunen udarbejder beskrivelser af de af virksomheden anvendte (IT)-systemer,
herunder de manuelle forretningsgange / arbejdsrutiner, samt de interne
kontrolprocedurer.
Beskrivelserne skal indeholde oplysninger om, dels hvorledes systemerne sikrer
fuldstændighed og nøjagtighed af det materiale, der danner grundlag for
registreringerne, herunder eventuelle aftaler om overførsel af data, der registreres i
virksomheden, herunder beskrivelser af IT-anvendelsen.
F. Fejl og misbrug
Bogføringen skal tilrettelægges og udføres således, at regnskabsmaterialet ikke
ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod misbrug.
Regnskabsmaterialet sikres blandt andet mod fejl og misbrug gennem en betryggende
funktionsadskillelse mellem kasse- og bogholderifunktion. Funktionsadskillelsen kan
understøttes af sikkerhedsprocedure i relation til kommunens IT-systemer via
adgangsbegrænsning og passwords.
Adgangsbegrænsningen til de elektroniske systemer skal endvidere sikre, at fremmede
ikke kan bogføre uden tilladelse. Brugerkontrollen skal tilpasses det af kommunen
anvendte system.
G. Opbevaring
Regnskabsmaterialet må ikke ødelægges eller forsvinde, og regnskabsmaterialet skal i
hele perioden opbevares på betryggende vis. Af dette følger, at der skal være
umiddelbar adgang til materialet, og interessenter, herunder revision, skal umiddelbart
kunne få adgang til materialet. Omvendt må som minimum følge, at almindelige
borgere ikke umiddelbart kan få adgang til materialet.
Opbevaringskravet omfatter endvidere beskyttelse mod ødelæggelse som følge af
brand, tyveri, forvanskning, anden utilsigtet ødelæggelse eller bortskaffelse, samt
uforsætlige eller uagtsomme handlinger.
H. Opbevaringslængde.
Regnskabsmateriale fra kommuner skal opbevares i 3 år fra udløbet af det regnskabsår,
som regnskabsmaterialet vedrører, jf. lov om forældelse af fordringer samt bekendtgørelse om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier. Såfremt anden opbevaringslængde af andet regnskabsmateriale er fastsat i anden lovgivning gælder
denne.
I. Udskrift af regnskabsmaterialet
Kommunen afgør, hvilket medie regnskabsmaterialet skal opbevares på.
Vælges elektroniske opbevaringsformer må det være i overensstemmelse med god
bogføringsskik, at regnskabsmaterialet til enhver tid kan udskrives i klar skrift, ligesom
der af sikkerhedsmæssige hensyn tages de nødvendige forholdsregler vedrørende
sikkerhedskopiering, samt at læsbarheden kontrolleres med jævne mellemrum
Bogføring i supplementsperioden
I forbindelse med den regnskabsmæssige årsafslutning kan der opstå nogle særlige
problemer med hensyn til spørgsmålet om, hvilket årsregnskab en given udgift eller
indtægt skal henføres til. Her gælder som hovedregel følgende:
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den forventede leve- eller brugstid. Udgifterne til anskaffelsen belaster således ikke
alene regnskabet i anskaffelsesåret, men fordeles over brugstiden svarende til
forbruget af anskaffelsen. Køber kommunen en bil til 200.000 kr. som forventes, at
kunne anvendes i 5 år fordeles købsprisen med 40.000 kr. over de 5 år.
Det er endvidere en betingelse, at værdien af aktivet kan opgøres pålideligt. Denne
bestemmelse findes tilsvarende i årsregnskabsloven og er med til at sikre, at der ikke
medtages aktiver, som hviler på et spinkelt og usikkert grundlag. Det vil typisk være
internt
oparbejdede
immaterielle
anlægsaktiver
som
personalemæssige
vidensressourcer, som sorteres fra på grund af denne bestemmelse (jf. afsnit 3.2).
Sidste betingelse for indregning af aktiver er, at aktivet har en værdi, der svarer til eller
overstiger den beløbsmæssige bagatelgrænse. Aktiver på en værdi over 100.000 kr.
skal optages i anlægskartoteket og i statusbalancen. Det er frivilligt at medtage aktiver
til en værdi på mellem 50.000-100.000 kr., for aktivkategorien varebeholdninger/-lagre
fastsættes dog ingen nedre værdi, mens andre aktiver til under 50.000 kr. ikke må
optages i anlægskartoteket og statusbalancen1. I nogle tilfælde kan der dog være tale
om, at aktiver optages i anlægskartoteket, selv om aktiverne hver især har en værdi
under bagatelgrænsen. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis der indkøbes et større antal
enkeltdele som møbler, tavler mv. til et samlet formål – eksempelvis indretning af en
skole i forbindelse med nybygning, tilbygning eller modernisering (jf. i øvrigt
beskrivelsen af kategori 3 Inventar i afsnit 2.1, der bl.a. omhandler registrering af
samlede anskaffelser af aktiver, der enkeltvis har en kostpris under bagatelgrænsen).
Ikke-operative aktiver (f.eks. arealer anskaffet til rekreative, naturbeskyttelses- eller
genopretningsformål) og infrastrukturelle aktiver skal ikke optages i anlægskartoteket.
Materielle aktiver, hvis værdi for kommunen primært er af kulturel eller historisk
karakter, og som derfor kan kategoriseres som kulturel arv, skal fremgå af
anlægskartoteket, hvis aktiverne opfylder ovennævnte tre kriterier. Der kan f.eks. være
tale om forskellige kunstgenstande eller bygninger og monumenter af historisk
betydning. I visse tilfælde kan det dog være vanskeligt at fastsætte en pålidelig værdi
for aktiver af denne karakter, og de vil derfor ikke skulle indregnes, idet de ikke opfylder
2. kriterium jf. ovenfor.
Det skal bemærkes, at det fra regnskab 2005 er obligatorisk at indregne immaterielle
anlægsaktiver erhvervet mod vederlag og internt oparbejdede anlægsaktiver, der er
centrale og væsentlige for opgavevaretagelsen, jf. afsnit 3.2 om indregning og måling af
immaterielle aktiver.
•

1

Måling – Hvordan værdiansættes aktiverne?

Der gælder særlige regler for bagatelgrænsen i forbindelse med etablering af åbningsbalancen jf. afsnit 4.2.
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Anlægskartoteket

Den detaljerede registrering af kommunens materielle aktiver sker i et særskilt anlægskartotek. Anlægskartoteket indeholder forskellige oplysninger om det enkelte aktiv –
bl.a. om typen af aktivet, hvilket område (funktion) aktivet anvendes til, aktivets værdi,
akkumulerede afskrivninger mv.
Overordnede oplysninger vedrørende aktivernes værdi, årets afskrivninger mv.
overføres fra anlægskartoteket til en samlet statusbalance, der indeholder såvel
oplysninger om de finansielle aktivers værdi som oplysninger om de materielle aktivers
værdi fra anlægskartoteket. Oplysningerne overføres fra anlægskartoteket til
statusbalancen med udgangspunkt i kategoriseringen af aktiver, som er beskrevet i
afsnit 2.1 nedenfor. Statusbalancen vil således indeholde oplysninger om værdien af
kommunens grunde og bygninger, tekniske anlæg, maskiner og større specialudstyr,
inventar, transportmidler mv. Ligeledes overføres fra hovedkonto 9 oplysninger om
kommunens finansielle aktiver og passiver til den samlede statusbalance.
Anlægskartoteket er som udgangspunkt et internt arbejdsredskab i den enkelte
kommune, og der stilles alene formkrav til en overordnet kategorisering af aktiverne i
anlægskartoteket (jf. nedenstående kategorisering). Derudover stilles en række
indholdsmæssige krav i form af autoriserede regler for indregning og måling af
materielle aktiver samt krav til, hvilke oplysninger der som minimum skal kunne
genereres på baggrund af anlægskartoteket (jf. afsnit 8.2.1 - 8.2.3).
Det skal bemærkes, at de standardiserede levetider som findes i anlægskartoteket kan
fraviges, såfremt kontraktlige eller juridiske forhold tilsiger en anden levetidsperiode

8.2.1 Anlægskartotekets grundstruktur
Kategoriseringen af kommunens materielle aktiver i anlægskartoteket skal som
minimum følge nedenstående kategorisering. Det er frivilligt at foretage en yderligere
opdeling i forskellige typer af aktiver, f.eks. kan 001 opdeles i administrationsbygninger,
bygninger til serviceformål, infrastruktur og offentlige anlæg.
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER: (obligatorisk)
001

Bygninger

002

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler

003

Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr

004

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle
anlægsaktiver

008

Grunde

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (Obligatorisk fra regnskab 2005)
005

Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver

OMSÆTNINGSAKTIVER
006

Varebeholdninger/-lagre (Obligatorisk fra regnskab 2007)
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Grunde og bygninger bestemt til videresalg (obligatorisk)

Definitionen af de enkelte kategorier er beskrevet nedenfor. Der kan i nogle tilfælde
opstå tvivl om den konkrete kategorisering af et aktiv. I disse tilfælde skal aktivets
hovedformål lægges til grund for kategoriseringen. Det kan f.eks. være tilfældet med en
pumpestation eller en transformatorstation. Her vil de tekniske installationer/anlæg
oftest være det centrale element, idet bygningen kan betragtes som en ’ydre skal’, der
samtidig udgør et væsentligt mindre beløb sammenlignet med det tekniske anlæg. Hele
anlægget skal derfor registreres som 002 Tekniske anlæg, maskiner, større
specialudstyr og transportmidler.
001 Bygninger (obligatorisk)
Til denne kategori hører forskellige bygninger. Kategorien omfatter både bygninger,
som anvendes til:
•

•
•
•

forskellige serviceydelser (folkeskoler, daginstitutioner samt tilhørende legepladser, plejehjem/-boliger, gymnasier, hospitaler, brandstationer, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller mv.)
administrative formål (rådhuse, administrationsbygninger mv.)
boligformål ungdomsboliger, kommunalt almennyttigt boligbyggeri mv.
diverse formål (kommunale kiosker eller pavillioner, parkeringskældre mv).

Bygninger bestemt til videresalg er ikke omfattet af denne kategori, men optages under
kategori 007 grunde og bygninger til videresalg. Tilsvarende gælder for et tidligere
anlægsaktiv (f.eks. en daginstitution), der sættes til salg.
Til en bygning henregnes udgifter og installationer, som er nødvendige for bygningens
funktion. Det gælder særlige installationer samt grundforbedringer f.eks. kloakering
samt have- og parkeringsanlæg.
Det bemærkes, at leasede bygninger ligeledes registreres under denne kategori.
Bygninger anses normalt for at have en begrænset levetid, og disse anlægsaktiver skal
derfor afskrives systematisk over brugstiden. Alt andet lige anses bygninger, der
benyttes til produktion eller til et konkret serviceformål f.eks. daginstitutioner, skoler mv.
for at have kortere levetid end beboelsesejendomme samt administrationsbygninger.
I tilknytning til aftalerne om den kommunale økonomi for 2007 er det aftalt, at autorisere
følgende levetider indenfor kategorien grunde og bygninger:
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004

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle
anlægsaktiver (obligatorisk)
Denne kategori benyttes til midlertidig placering af udgifter vedrørende forudbetalinger
for materielle anlægsaktiver og omkostninger til materielle anlægsaktiver under
udførelse. Beløbene opført under denne kategori skal fremgå af statusbalancen, men
afskrivninger påbegyndes først, når aktiverne tages i brug, og beløbene under denne
post overføres til en anden kategori under materielle anlægsaktiver (001-003). Er der
f.eks. tale om løbende betalinger til opførelse af en folkeskole, overføres værdien fra
denne kategori til 001 Grunde og bygninger, når skolen er opført.
008 Grunde (obligatorisk)
Til denne kategorien hører grunde, som ikke besiddes med salg for øje. Dette gælder
såvel bebyggede grunde som ubebyggede arealer.
Grunde bestemt til videresalg optages under kategori 007 grunde og bygninger til
videresalg.
Grunde antages ikke at have en begrænset brugstid, og der skal derfor normalt ikke
foretages afskrivninger herpå. Kan grundens værdi ikke opretholdes f.eks. som følge af
forurening, og antages der at være tale om en permanent værdiforringelse, nedskrives
grundens værdi dog (jf. i øvrigt afsnit 3.1 om nedskrivninger).

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
005

Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver (obligatorisk fra regnskab 2005)
Til denne kategori hører forskellige immaterielle anlægsaktiver erhvervet mod vederlag.
Det kan bl.a. dreje sig om erhvervede patenter, rettigheder eller licenser til software.
Det bemærkes, at internt oparbejdede immaterielle aktiver ikke skal indregnes i
anlægskartotek og balance, medmindre anlægsaktivet er centralt og væsentligt for
opgavevaretagelsen og kan opgøres pålideligt.

MATERIELLE OMSÆTNINGSAKITVER
006 Varebeholdninger/-lagre (obligatorisk fra regnskab 2007)
Til denne kategori hører forskellige typer af varebeholdninger f.eks. til brug i
produktionen af serviceydelser. Et krav for at indregne varebeholdninger og –lagre i
anlægskartoteket er, at der er tale om større eller væsentlige varebeholdninger, hvor
varerne forbruges i et andet regnskabsår end de er anskaffet i, og det derfor af hensyn
til bedømmelsen af regnskabet, er vigtigt, at der sker en periodisering af udgifterne i
takt med forbruget af varelageret.
Væsentlige varebeholdninger under denne kategori kan f.eks. omfatte større lagre på
forsyningsområdet, mens det skal understreges, at mindre reservedelslagre ikke skal
indregnes.
Alle kommunens varebeholdninger, der overstiger 1 mio. kr., skal indregnes.
Varebeholdninger omfatter i den sammenhæng varekategorier, der registreres på
samme funktion.
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Varebeholdninger under 1 mio.kr.
skal indregnes, såfremt der er væsentlge
forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, og hvis varelageret overstiger den af
kommunen fastsatte bagatelgrænsen. Hvorvidt en forskydning i lagebeholdningen kan
anses som væsentlig må afgøres på baggrund af en konkret vurdering, men skal dog
hvile på et dokumenteret grundlag f.eks. den historiske udvikling i varebeholdningens
størrelse.
Det er frivilligt at indregne varelagre på under 100.000 kr.
Bestemmelsen gælder for alle typer af varelagre, dvs. produktionslagre (varen indgår i
et produktionsforløb), beredskabslagre og omkostningsvarer (varen bearbejdes ikke og
ejes ikke med henblik på videresalg).
Der afskrives ikke på denne kategori (jf. afsnit 3.3).
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007 Grunde og bygninger bestemt til videresalg (obligatorisk)
Til denne kategori hører forskellige grunde og bygninger, som kommunen besidder med
videresalg for øje. Det kan f.eks. dreje sig om udstykningsarealer. Ved beslutning om at
sælge et aktiv, som hidtil har været kategoriseret som et anlægsaktiv – eksempelvis en
bygning, der har været anvendt til daginstitution – skal der ske en omkategorisering af
aktivet.
Der afskrives ikke på denne kategori (jf. afsnit 3.3).

8.2.2 Anlægskartotekets cifferstreng
Anlægskartoteket udgør et selvstændigt registreringssystem og er dermed ikke direkte
integreret i den autoriserede kontoplan. Aktiverne registreres i anlægskartoteket ved
anvendelse af en cifferstreng/et kontonummer, som indeholder en henføring til
funktionsniveau i den autoriserede kontoplan. Cifferstrengen indeholder forskellige
oplysninger om det enkelte aktiv og består af i alt 15 cifre.
De tre første cifre henviser til kategorien af aktivet. Fjerde og femte ciffer er reserveret
til en frivillig underopdeling af aktivets type. Som nævnt ovenfor er det frivillig at
foretage en yderligere opdeling i typer af aktiver end den fastsatte kategorisering.
F.eks. kan 001 Grunde og bygninger opdeles i grunde, bygninger til serviceformål,
administrationsbygninger og offentlige anlæg. Ligeledes kan 006 Varebeholdninger/lagre opdeles i varelagre efter område f.eks. forsyningsområdet, sygehusområdet osv.
eller efter varetype. Sjette ciffer henviser til hovedkontoniveau og syvende og ottende til
hovedfunktionsniveau. Niende og tiende ciffer omfangler funktionsniveau. Elfte ciffer
angiver ejerforholdet og cifrene tolv til og med femten henviser til omkostningsstedet.
•
•
•
•
•
•
•

1
2

Kategorisering af aktivet (jf. ovenfor)
Yderligere frivillig opdeling
Hovedkonto
Hovedfunktion
Funktion
Ejerforhold1
Omkostningssted2

2 cifre
3 cifre
1 ciffer
2 cifre
2 cifre
1 ciffer
4 cifre

Autoriseret ved andre ejerforhold end Egne.
Omkostningssted er autoriseret på områderne daginstitutioner, skolefritidsordninger og folkeskoler.
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12.13.14.15.
Kategori/type af aktiv
Yderligere opdeling
Hovedkonto
Hovedfunktion
Funktion
Ejerforhold
Omkostningssted3

Når det enkelte aktiv registreres i anlægskartoteket, skal det som minimum
henføres til den funktion, som aktivet tilhører. Hvor omkostningssted er autoriseret, skal der endvidere ske henføring hertil.
For aktiver, der benyttes til flere forskellige formål, angives det funktionsnummer, som
aktivet primært benyttes til.
Kommunen kan vælge at lade aktiver tilhørende selvejende institutioner, der har
indgået en driftsoverenskomst med kommunen, fremgå af anlægskartoteket. Her
angives ejerforhold 2. Aktiverne skal dog fremgå af kommunens balance.
Ovenstående 15 cifre udgør det autoriserede kontonummer for anlægskartoteket.
Kommunen kan dog vælge en anden rækkefølge for de anførte dimensioner i
cifferstrengen. Det vil herudover være hensigtsmæssigt at henvise til det enkelte aktiv.

8.2.3 Oplysninger til anlægskartoteket
I anlægskartoteket skal anføres forskellige oplysninger om det enkelte aktiv. Det drejer
sig om følgende 8 værdier4:
• kostpris
• årets afskrivninger
• akkumulerede afskrivninger
• årets nedskrivninger
• akkumulerede nedskrivninger
• årets opskrivninger
• akkumulerede opskrivninger
5
• den bogførte værdi

3

Gælder kun de områder, hvor omkostningssted er autoriseret. Herudover vil det være frivilligt at henføre
aktiver til omkostningssted. På områder, hvor kommunen ikke opererer med omkostningssted, angives niende til og med tolvte ciffer med 0’er.
4
En definition af de enkelte begreber findes bagest i dette kapitel
5
Den bogførte værdi beregnes på baggrund af de ovenstående værdier.
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Herudover kan anføres:
• eventuel scrapværdi
6
• afskrivningsgrundlaget
For omsætningsaktiver skal anføres tilsvarende oplysninger. Scrapværdi, afskrivningsgrundlag og afskrivninger er dog ikke relevante for omsætningsaktiver
De 8 første værdier skal for de 7 autoriserede kategorier af aktiver registreres i ovennævnte rækkefølge, dvs. kostpris, årets afskrivninger, akkumulerede afskrivninger,
årets nedskrivninger, akkumulerede nedskrivninger, årets opskrivninger, akkumulerede
opskrivninger og den bogførte værdi. Hvis en værdi ikke er relevant for et givent aktiv,
anføres i stedet 0’er. Det er frivilligt at indberette scrapværdier og afskrivningsgrundlag..
Hvis de indberettes skal scrapværdien indberettes som værdi nr. 9 og afskrivningsgrundlaget som værdi nr. 10.
Hvis kommunen ønsker at tilgodese andre formål, og derfor ud over anskaffelsesværdien registrerer f.eks. genanskaffelses- eller realisationsværdi i anlægskartoteket, placeres disse værdier i forlængelse heraf. Registreringen af disse yderligere værdier end
den historiske anskaffelsespris tilrettelægges af kommunen selv. Eksempelvis er det
sandsynligt, at kommunen alene på udvalgte områder ønsker at følge det fremtidige
investeringsbehov og derfor på disse afgrænsede områder også anfører genanskaffelsesværdien i anlægskartoteket. Det er imidlertid vigtigt, at f.eks. genanskaffelsesværdi
og realisationsværdi først følger efter registreringen af de øvrige værdier.
For at sikre en ensartet indberetning af ovenstående oplysninger skal kommuner anvende følgende fortegn for de forskellige oplysninger. Kostprisen, den bogførte værdi,
afskrivningsgrundlaget og eventuelle opskrivninger angives alle som en positiv værdi
(ingen fortegn) Afskrivninger og eventuelle nedskrivninger angives derimod med negativt fortegn. Scrapværdien vil altid antage en positiv værdi, dvs. at kommunen forventer
at kunne sælge aktivet efter en tidsbegrænset ejerperiode.
I de tilfælde, hvor det forventes, at der vil være udgifter forbundet med at afhænde aktivet optages en bemærkning herom i anlægskartoteket. Et aktiv må ikke antage en negativ scrapværdi.
Oplysningerne fra anlægskartoteket kan bogføres i kommunens økonomisystemer og
danne grundlaget for omkostningsregnskaber. Anlægskartoteket indeholder således
nødvendige oplysninger til brug for omkostningskalkulation (jf. kapitel 9) og er et vigtigt
værktøj, hvis kommunen ønsker at vurdere og sammenligne omkostningerne på forskellige løsninger af en given opgave.

6

Afskrivningsgrundladet er ligeledes en konstrueret værdi.
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Hvis værdien for grunde og bygninger til videresalg omvendt stiger betydeligt i forhold til
kostprisen, og værdistigningen opfattes som værende permanent, kan kommunen
vælge at opskrive disse aktivers værdi til denne højere værdi. Man skal være meget
forsigtig med opskrivninger. Forbigående værdiopgang berettiger ikke til opskrivning.
Opskrivninger skal også alene ske på baggrund af en faktisk hændelse, der resulterer i
en varig forøgelse af aktivets værdi, og kun hvis den kan foretages på et objektivt
grundlag.
Opskrivninger må ikke påvirke driftsresultatet, da der ikke er tale om en realiseret gevinst. Nedskrivninger skal derimod behandles som en påvirkning af driften i lighed med
årets afskrivninger.
Oplysninger i anlægskartotek
Følgende oplysninger skal fremgå af anlægskartoteket.
•
•
•
•
•
•
•
•

kostpris
årets afskrivninger [ikke relevant – her angives 0 for omsætningsaktiver]
akkumulerede afskrivninger [ikke relevant – her angives 0 for omsætningsaktiver]
årets nedskrivninger
akkumulerede nedskrivninger
årets opskrivninger
akkumulerede opskrivninger
den bogførte værdi

Indregning og måling af øvrige omsætningsaktiver
Varebeholdninger skal indregnes, hvis der er væsentlige forskydninger i varelagerets
størrelse fra år til år, og hvis varelageret overstiger den af kommunen fastsatte
bagatelgrænsen kr.
Ved indregning af omsætningsaktiver bør der være tale om større eller væsentlige
varebeholdninger, hvor det har betydning for bedømmelse af regnskabet, at der
foretages en periodisering af anvendelsen. Indregning af varebeholdninger er således
specielt vigtig i de tilfælde, hvor der år for år sker væsentlige forskydninger i
forbrugsmønster og indkøbsmønster. F.eks. kan man på det tekniske område have en
målsætning om altid at have et vist lager af vejsalt til akutte situationer. Såfremt dette
lager altid er på 5 tons, er det i sig selv ikke interessant, selvom værdien for lageret af
vejsalt overstiger 50.000 kr. Det, der gør lageret interessant, er, at selve forbruget er
uforudsigeligt og falder ’skævt’ på tværs af regnskabsår.
Ved indregning af varebeholdninger skal disse måles til kostprisen tillagt eventuelle
forarbejdningsomkostninger. Målingen af en varebeholdning skal omfatte kostprisen
samt eventuelle forarbejdningsomkostninger og andre omkostninger, der kan henføres
direkte til den pågældende vare. Kostprisen omfatter eventuelle afgifter og andre
udgifter direkte knyttet til anskaffelsen. Eventuel mængderabat, bonus eller lignende
skal derimod fratrækkes anskaffelsesprisen. Hvis der er tale om en varebeholdning til
senere forbrug, som ikke forarbejdes – f.eks. et større lager af asfalt, vejsalt eller
lignende – skal varebeholdningen optages på status til anskaffelsesprisen.
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Ved forbrug fra lageret udgiftsføres værdien af det forbrugte - eksempelvis udfra en
vejet gennemsnitspris på lagerbeholdningen. Det vejede gennemsnit vil være relevant
for større beholdninger af en vis mængdeenhed f.eks. 1 ton asfalt eller vejsalt. Vejet
gennemsnitspris vil i dette tilfælde være pr. ton, og prisberegningen er baseret på de
priser de enkelte tilgange er bogført til. For eksempel vil et lager sammensat af 1 ton
asfalt á 50.000 kr. og 4 ton á 54.000 kr. give en vejet gennemsnitspris på 53.200 kr. pr.
ton.
For andre varebeholdninger som eksempelvis hjælpemidler på sundhedsområdet er det
muligt at identificere det enkelte aktiv f.eks. en kørestol, og her kan i stedet driftsføres
den faktiske anskaffelsessum ved udlevering af kørestolen. Alternativt kan det
vedtages, at lagerværdien styres efter FIFO princippet (first in first out). Det vil sige, at
det altid er den ældste registrering, der udgiftsføres først for at sikre, at lageret består af
rimelig tidssvarende anskaffelsesværdier.
I overvejelserne omkring, hvilket princip der skal anvendes, bør der tages
udgangspunkt i, hvor specifikt det enkelte aktiv kan identificeres (her kan faktisk
anskaffelsessum eller FIFO) benyttes, eller hvorvidt der er tale om en mængde af en
ensartet masse (vejet gennemsnit). De fleste standardlagermoduler til
økonomisystemer kan håndtere disse principper.
Når varebeholdningen er brugt, skal posten slettes fra anlægskartoteket.
Oplysninger i anlægskartotek
Følgende oplysninger vedrørende øvrige omsætningsaktiver skal fremgå af anlægskartoteket.
•
•
•
•
•
•
•
•

kostpris
årets afskrivninger [ikke relevant – her angives 0 for omsætningsaktiver]
akkumulerede afskrivninger [ikke relevant – her angives 0 for omsætningsaktiver]
årets nedskrivninger
akkumulerede nedskrivninger
årets opskrivninger
akkumulerede opskrivninger
den bogførte værdi

Alternativt kan oplysningerne fremgå af et lagermodul, der er knyttet til kommunens
økonomisystem under forudsætning af, at lagermodulet indeholde de samme oplysninger som anlægskartoteket.

