
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Samtlige kommunalbestyrelser 

 

Orientering om 28. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem 

for kommuner” og ændring af bekendtgørelse om kommunernes budget- og 

regnskabsvæsen, revision m.v. 

 

1. Ændring af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, 

revision m.v. 

 

I medfør af lov nr. 381 af 17. april 2013 om ændring af regionsloven og lov om 

kommunernes styrelse udvides § 40, stk. 4, i den kommunale styrelseslov, så 

økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af 

generelle reserver. 

 
På den baggrund er der i budget- og regnskabsbekendtgørelsen indsat et nyt § 3, stk. 
5, hvoraf det fremgår, at de generelle reserver maksimalt kan udgøre 1 % af de 
budgetterede nettodriftsudgifter til service i den enkelte kommune, jf. § 10 i lov om en 
budgetlov.  

 

Nettodriftsudgifter til service, der svarer til det kommunale udgiftsloft, er defineret i 

bemærkningerne til § 10 i forslag til budgetlov (LF 174 fremsat den 25. april 2012): 

 

”Ved de kommunale nettodriftsudgifter til service forstås de kommunale 

nettodriftsudgifter fratrukket udgifter vedrørende forsyningsvirksomheder, udgifter 

vedrørende almene ældreboliger, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af 

regionernes sundhedsvæsen, udgifter til overførsler og budgetgaranterede områder 

samt udgifter vedrørende forsikrede ledige. De kommunale nettodriftsudgifter til 

service omfatter de samlede driftsudgifter på det specialiserede socialområde, dvs. 

opgjort brutto for indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre 

enkeltsager.” 

  

Den aktuelle afgrænsning af nettodriftsudgifter til service (det kommunale udgiftsloft) 

afgrænset ud fra den autoriserede kontoplan fremgår af bilag 1. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2014. 

 

 

2. Ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssystem for 

kommuner” 

 

Kapitel 3 og 4 

 

 Hovedkonto 0-5  

1. Adgang til at budgettere med reserver  

2. Ny gruppering på funktion 5.57.79 vedr. ledige, der har opbrugt 

dagpengeretten 
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3. Ny gruppering på funktion 5.68.98 vedr. særligt tilrettelagt 

ungdomsuddannelse (STU) 

4. Oprettelse af ny gruppering 003 Socialtilsyn på funktion 6.45.51 og ny 

gruppering 009 Socialtilsyn, objektiv finansiering på funktion 5.28.20 

5. Fleksjobambassadører på funktion 6.45.53 Jobcentre 

6. Ny gruppering 017 Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere på funktion 

7.62.86 

 

 

Kapitel 5 
7. Adgang til at budgettere med reserver 

 

8. Øvrige ændringer 

 

Ad 1 Adgang til at budgettere med reserver 

Der er med lov nr. 381 af 17. april 2013 etableret en adgang til at budgettere med 

generelle reserver. Disse registreres på en ny funktion 6.52.76 Generelle reserver. 

 

På denne funktion budgetteres udgifter, som det ikke er muligt at fordele på 

budgettidspunktet, bortset fra løn-og barselspuljer, der budgetteres på funktion 

6.52.70.  

 

Der kan ikke regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksimalt 

udgøre 1 % af de budgetterede nettodriftsudgifter til service i den enkelte kommune. 

 

Der henvises endvidere til pkt. 7 og orienteringsskrivelsens indledning om ændring af 

bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2014. 

 

Ad 2 Ny gruppering på funktion 5.57.79 vedr. ledige, der har opbrugt 

dagpengeretten 

Som følge af vedtagelsen af L 228 d. 28. juni 2013 om ændring af lov om 

uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats og lov om ferie (Forlængelse af uddannelsesordningen for 

ledige, målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse mv.) den 28. juni 2013 oprettes en 

ny gruppering på funktion 5.57.79.  

 

De ledige, der er omfattet af uddannelsesordningen, kan med lovændringen nu også 

komme i løntilskud. Lovændringen træder i kraft 1. juli 2013. Der oprettes derfor en ny 

gruppering på funktion 5.57.79 til registrering af udgifterne til løntilskud til ledige, der 

har opbrugt deres dagpengeret: 

 

004 Løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 

 

Samtidig foretages en konsekvensændring af gruppering 002 på dranst 2. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013. 

 

 

Ad 3 Ny gruppering på funktion 5.68.98 vedr. særligt tilrettelagt 

ungdomsuddannelse (STU) 

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 612 af 12. juni 2013 om ændring af lov om 

ungdomsuddannelse for unge med særlige behov foretages ændringer af funktionerne 

5.68.98, 3.30.46 og 5.68.90 i den kommunale kontoplan.  
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Lovændringen indebærer, at der ikke længere kan gives statslig refusion af udgifter til 

ungdomsuddannelse for unge med særlige behov efter lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. Lovændringen træder i kraft 1. august 2013.  

 

Det oprettes en ny gruppering 018 på funktion 5.68.98 til registrering af udgifterne til 

ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: 

 

018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 

Der foretages samtidig konsekvensændringer af konteringsreglerne på funktion 

3.30.46, hvor der tilføjes en bemærkning om, at udgifter til STU , som er givet som 

tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,efter 1. august 2013 skal registreres 

på den nyoprettede gruppering 018 på funktion 5.68.98. 

 

Endvidere foretages en konsekvensrettelse på funktion 5.68.90, gruppering 004, hvor 

STU slettes. 

 

Ændringen betyder, at der vil være registreringer to steder i kommunens regnskab 

vedrørende STU for 2013, idet de registreringer, der er foretaget før 1. august skal 

blive stående der, hvor de hidtil har været registreret. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013. 

 

Ad 4 Oprettelse af ny gruppering 003 Socialtilsyn på funktion 6.45.51 og ny 

gruppering 009 Socialtilsyn, objektiv finansiering på funktion 5.28.20 

Med vedtagelsen af lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn placeres ansvaret for 

socialtilsynet pr. 1. januar 2014 i én kommune i hver af landets fem regioner.  

 

Hovedkonto 6 

De fem kommuner, der har ansvaret for socialtilsynet, registrerer indtægter og udgifter 

vedr. socialtilsynet på en nyoprettet gruppering 003 på funktion 6.45.51: 

 

003 Socialtilsyn. 

 

Kommuner uden socialtilsyn kan ikke registrere på denne gruppering. På denne 

gruppering registreres indtægterne vedrørende den objektive finansiering af bl.a. 

tilsynet med og godkendelse af plejefamilier og takstfinansieringen af tilsynet med og 

godkendelsen af tilbud samt socialtilsynets driftsudgifter. 

 

Hovedkonto 5 

Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder godkendelse af og tilsyn med 

plejefamilier på funktion 5.28.20: 

Opgaverne i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med generelt godkendte 

plejefamilier og kommunale plejefamilier, finansieres af kommunerne i hver region 

efter objektive kriterier. Dertil kommer øvrige opgaver, der er objektivt finansierede. Til 

disse udgifter oprettes en ny gruppering 009 på funktion 5.28.20: 

 

009 Socialtilsyn, objektiv finansiering 

 

Tilsyn med og godkendelse af tilbud 

For opgaverne i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med tilbud, fastsætter 

socialtilsynet takster for godkendelse og takster for tilsyn, som opkræves hos de 

omfattede tilbud, hvorefter udgiften indregnes i tilbuddets takst. Udgiften konteres 

således på de relevante funktioner på hkt. 5 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2014. 
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Ad 5 Fleksjobambassadører på funktion 6.45.53 Jobcentre 

Som led i Aftalen om Finansloven for 2013 igangsættes forsøg i kommunerne med 

ansættelse af mindst to fleksjobambassadører i hver kommune. Kommunerne får 

tilskud fra staten til ansættelsen af fleksjobambassadører. 

 

Det præciseres, at udgifter og indtægter i forbindelse med fleksjobambassadører 

registreres på funktion 6.45.53 Jobcentre. 

 

Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013. 

 

Ad 6 Ny gruppering 017 Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere på funktion 

7.62.86 

Som led i målretningen af Forebyggelsesfonden og regeringens udspil ”Et godt og 

langt arbejdsliv” er der med bekendtgørelse nr. 590 af 6. juni 2013 om fleksjobbonus 

indført en forsøgsordning, hvorefter virksomheder, der ansætter en person med 

nedsat arbejdsevne i et fleksjob med en ugentlig arbejdstid på 10 timer eller mindre i 

seks sammenhængende måneder, kan ansøge om at få udbetalt en fleksjobbonus. 

Fleksjobbonussen udgør 25.000 kr. og forsøgsordningen gælder i 3 år fra 1. januar 

2013. 

 

De kommunale indtægter fra fleksjobbonus skal holdes uden for servicerammen. Der 

oprettes en ny gruppering på funktion 7.62.86 Særlige tilskud til registreringen af 

indtægter fra fleksjobbonus: 

  

017 Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2013 

 

Ad 7 Adgang til at budgettere med reserver 

Der er i afsnit 5.2. indsat bestemmelse om, at der i budgettet er adgang til at 

budgettere med generelle reserver, der maksimalt kan udgøre 1 % af de budgetterede 

nettodriftsudgifter til service i den enkelte kommune. 

 

Der henvises endvidere til pkt. 1 og orienteringsskrivelsens indledning om ændring af 

bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2014. 

 

Ad 8 Øvrige ændringer 

 

a) Med punkt 4 i orienteringsskrivelse af 9. maj 2012 vedr. orientering om 24. omgang 

rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” blev funktion 

5.58.81, gruppering 101 nedlagt med virkning for budget 2013. Grupperingen 

slettes nu i den kommunale kontoplan. 

 

b) I Budget- og regnskabssystemets kapitel 3 indsættes dranst-værdi på samtlige 

funktioner med grupperinger. 

 

c) I kapitel 3 ændres gruppering 019 under funktion 5.22.07 til følgende: 

019 Refusion vedr. funktion 5.32.37. 

 

d) Under funktion 5.28.20 i kapitel 4 præciseres det, at lønudgifter til det centrale 

administrative personale skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede 

børneområde.  

 

Punkterne 8 b)-d) har virkning for regnskab 2013.  
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Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner: 

 

Afsnit Side Punkt 

3.0 3 8b) 

3.1 1 8b) 

3.2 1-2 8b) 

3.4 1 8b) 

3.5.1 1 8b) 

3.5.1 1 8c) 

3.5.2 1 4 

3.5.7 1 8b) 

3.5.7 5 2 

3.5.8 3 8a) 

3.5.9 4 3 

3.6 2 1 og 8b) 

3.6 1 4 

3.7 3 6 

3.8 5-6 8b) 

3.9 3-5 8b) 

4.3 9 3 

4.5.2 3 4 

4.5.2 1 8d) 

4.5.7 23 2 

4.5.8 11 8a) 

4.5.9 3 og 15 3 

4.6 5 4 

4.6 6 5 

4.6 12 1 

4.7 10 6 

5.2 2 7 

 

Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Susanne 

Wad Leth, swle@oim.dk, tlf. 72 28 25 80 eller Christian Bo Christiansen, cbc@oim.dk, 

tlf. 72 28 25 57. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Wad Leth 

 
  

mailto:swle@oim.dks
mailto:cbc@oim.dk
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Bilag 1. Nettodriftsudgifter til service (det kommunale udgiftsloft) i 2014 

afgrænset ud fra den autoriserede kontoplan 

 

Udgangspunkt HKO 0, 2-6 

Fratrukket: 
  

Tjenestemandspensioner, forsyning Funk. 6.52.72, grp. 001 og 002 

Overførsler 

Funk. 3.30.45 

Funk. 3.38.77 

Funk. 5.46.60 

Funk. 5.46.61 

Funk. 5.56.65 

Funk. 5.48.67 

Funk. 5.48.68 

Funk. 5.48.69 

Funk. 5.48.70 

Funk. 5.57.71 

Funk. 5.57.72 

Funk. 5.57.73 

Funk. 5.57.74 

Funk. 5.57.75 

Funk. 5.57.76 

Funk. 5.57.77 

Funk. 5.57.79 

Funk. 5.58.80 

Funk. 5.58.81 

Funk. 5.58.82 

Funk. 5.68.90 

Funk. 5.68.97 

Funk. 5.68.98 

Ex 5.58.80, dr. 1, grp. 004 og 005 

Forsikrede ledige 
Funk. 5.57.78 

Funk. 5.68.91 

Den centrale refusionsordning Funk. 5.22.07 1) 

Aktivitetsbestemt medfinansiering Funk. 4.62.81 

Ældreboliger Funk. 5.32.30 

Note 1) 5.22.07 opgøres brutto. 
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Bekendtgørelse om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v. 

I medfør af § 37, stk. 2, § 38, stk. 2, § 40, stk. 4, § 45, stk. 1, § 45 a, stk. 1, § 46 og § 
57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. 
august 2012 som ændret ved lov nr. 381 af 17. april 2013, fastsættes: 

Kapitel 1 

Budget- og regnskabssystem for kommuner 

§ 1. Økonomi- og Indenrigsministeren fastsætter i bilag 1 i denne bekendtgørelse om 
»Budget- og regnskabssystem for kommuner« regler vedrørende formen for kommunernes 
årsbudget, flerårige budgetoverslag, årsregnskab og halvårsregnskab, 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 i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag være balance mellem indtægter og 
udgifter, som de fremgår af hovedkonto 0-8 i budget- og regnskabssystemet, jf. § 1. 

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. 

Stk. 4. I årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal indtægterne (ekskl. 
anlægsindtægter) være større end eller lig med driftsudgifterne, som de fremgår af hovedkonto 0 
og 2-7 i budget- og regnskabssystemet, jf. § 1. Ved opgørelsen af indtægterne ses der bort fra 
reduktion af statens bloktilskud i henhold til § 15, stk. 1 og 2, i lov om kommunal udligning og 
generelle tilskud til kommuner. 

Stk. 5. I årsbudgettet er der adgang til at budgettere med generelle reserver, der maksimalt 
kan udgøre 1 % af kommunens budgetterede nettodriftsudgifter til service, jf. § 10 i lov om en 
budgetlov. 

 
 
 

Kapitel 3 

Regnskabsmæssig supplementsperiode 
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§ 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 

Årsregnskabet og revision m.v. 

§ 5. Enhver kommune skal lade sine regnskaber revidere af en statsautoriseret eller 
registreret revisor. Kommunens revision skal være sagkyndig og uafhængig. 
Kommunalbestyrelsen antager kommunens revision, der skal godkendes af vedkommende 
statsforvaltning, 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. henholdsvis 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 
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kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til 
revisionen. 

Kapitel 5 

Halvårsregnskabet 

§ 9. Halvårsregnskabet aflægges af økonomiudvalget eller magistraten til 
kommunalbestyrelsen, inden økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til 
kommunalbestyrelsen, jf. § 2, stk. 1. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer senest på sit 1. møde i september måned og inden 1. 
behandlingen af forslag til næste års budget afgørelse med hensyn til halvårsregnskabets 
godkendelse. 

Kapitel 6 

Københavns Kommune 

§ 10. 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. 

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. Samtidig sendes afgørelserne til 
revisionen. 

§ 11. §§ 1-7 og § 8, stk. 2 og 4, og § 9 finder tilsvarende anvendelse på Københavns 
Kommune. 

Kapitel 7 

Ikrafttræden 

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2013.  
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 387 af 14. april 2013 om kommunernes budget- 

og regnskabsvæsen, revision m.v. 
 

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 25. juni 2013 

 

P.M.V. 

E.B. 

 

 

Niels Jørgen Mau Pedersen 

/ Søren H. Thomsen 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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MILJØBESKYTTELSE m.v. (52) 

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

0.55.90 Fælles formål 
0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 
0.55.92 Skorstensfejerarbejde 
 

REDNINGSBEREDSKAB (58) 

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

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

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

1.38.60 Generel administration 
 1 Drift 
  092 Gebyr for generel administration 
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 
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2 Transport og infrastruktur 
 
 
FÆLLES FUNKTIONER (22) 

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

parkeringspladser og -anlæg 
 
 
KOMMUNALE VEJE (28) 

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

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

2.32.30 Fælles formål 
2.32.31 Busdrift 
 1 Drift  
   001  Trafiktilskud 
2.32.33 Færgedrift 
 1 Drift 
   001 Trafiktilskud 
2.32.34 Lufthavne 
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2.32.35 Jernbanedrift 
 1 Drift 
   001 Trafiktilskud 
 
HAVNE (35) 

2.35.40 Havne 
2.35.41 Lystbådehavne m.v. 
2.35.42 Kystbeskyttelse 
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4 Sundhedsområdet  
 
 
SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 

4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 
 1 Drift 
  002 Stationær somatik 
  003 Ambulant somatik 
  004 Stationær psykiatri 
  005 Ambulant psykiatri 
  006 Praksissektoren (Sygesikring) 
  007 Genoptræning under indlæggelse 
4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 
 1 Drift  
  001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning  
  002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140) 
  003 Personbefordring 
   200  Ledelse og administration 
 
4.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 
 1 Drift 
  001 Ridefysioterapi 
4.62.85  Kommunal tandpleje 
 1 Drift   

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

kommuners klinikker).   
  003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker   
  004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger 

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

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 

5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion vedr. funktion 5.25.17 
  002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 
  003 Refusion vedr. funktion 5.28.21 
  004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 
  005 Refusion vedr. funktion 5.28.24 
  006 Refusion vedr. funktion 5.32.32 
  007 Refusion vedr. funktion 5.32.33 
  008 Refusion vedr. funktion 5.32.34 
  009 Refusion vedr. funktion 5.32.35 
  010 Refusion vedr. funktion 5.35.40 
  011 Refusion vedr. funktion 5.38.42 
  012 Refusion vedr. funktion 5.38.45 
  013 Refusion vedr. funktion 5.38.50 
  014 Refusion vedr. funktion 5.38.52 
  015 Refusion vedr. funktion 5.38.53 
  016 Refusion vedr. funktion 5.38.58 
  017 Refusion vedr. funktion 5.38.59 
  018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016 
  019 Refusion vedr. funktion 5.32.37 
  091 Berigtigelser 
 

DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE (25) 

5.25.10 Fælles formål 
 1 Drift 
  001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 
  002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud 
  017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dag-

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

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

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

led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) 
   200  Ledelse og administration 
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5.25.12 Vuggestuer  
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 6 og 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2) 
  003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som 

led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.13 Børnehaver 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 6 og 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2) 
  003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som-

led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.14 Integrerede institutioner 
 1 Drift 
  002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 

76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 
  003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som 

led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 

71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.15 Fritidshjem 
 1 Drift 
  002 Friplads (§ 63, stk. 1, nr. 2-4 i dagtilbudsloven) 
  003 Kommunens udgifter til fritidshjem efter dagtilbudsloven, der indgår 

som led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 57- 58 og 61-62 i dagtilbudsloven) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 
 1 Drift 
  002 Friplads (§ 76, stk. 1 i dagtilbudsloven)  
  003 Kommunens udgifter til klubber efter dagtilbudsloven, der indgår som 

led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven) 
   200  Ledelse og administration 
 
 
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 
 1 Drift 
  003 Fripladser, særlige dagtilbud 
  004 Fripladser, særlige klubtilbud 
  005 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, særlige dagtilbud 
  006 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, særlige klubtilbud 
  007 Søskendetilskud, særlige dagtilbud 
  008 Søskendetilskud, særlige klubtilbud 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige dagtilbud (§ 32) 
  093 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige klubtilbud (§ 36) 
  200  Ledelse og administration 
 
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.2 - side  1 

  
Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Budget 2014 

 

 

5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 

5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 
 1 Drift 
  001 Plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1) 
  002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser (§ 66, stk. 1, nr. 3) 
  003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) 
  004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5) 
  005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 

1, nr. 4) 
  006 Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1. nr. 5 og 6) 
  007 Advokatbistand (§ 72) 
  008 Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2) 
  009 Socialtilsyn, objektiv finansiering 
  092 Betaling (§§ 159 og 160) 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende advokatbistand 
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
 1 Drift 
  002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 

 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges proble-
mer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 

  004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller 
den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) 

  005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 
  007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, 

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

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

tisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9) 
  011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må an-

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

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

   200  Ledelse og administration 
 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
KONTANTE YDELSER (57) 

5.57.71 Sygedagpenge 
 1 Drift 
  001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 30 i lov om sygedag-

penge 
  002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning, jf. § 30, stk. 

3 i lov om sygedagpenge 
  003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 30, stk. 1, pkt. 2 i lov om 

sygedagpenge 
   004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med 

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

   005   Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4 og 5, i lov om sy-
gedagpenge 

   006   Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpen-
gemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 

   008   Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansæt-
telse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats 

   009  Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refu-
sion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

   011 Tilbagebetaling af refusion til staten for sygedagpenge som følge af 
tilsyn, kontrol og revision 

   012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 
82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

   090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 
    
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008, 

009 og 012 minus 090) 
  003 Berigtigelser 
  004  Refusion af dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt 

syge børn, jf. § 42, stk.. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 
  009  Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) 
 
 
5.57.72 Sociale formål 
 1 Drift  
  004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 

84)    
  006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82) 
  007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a) 
  008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 
   
  009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 
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5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret 
 1 Drift 
   001  Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion 
   002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. refusion 
  003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt 

deres dagpengeret med 50 pct. refusion 
  004 Løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. 

refusion 
  091  Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 

pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 

pct. refusion 
 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder 

med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp. 091 
  002 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse og 

til løntilskud med 50 pct. refusion, grp. 002 og 004 minus grp. 092 
  003 Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige, 

som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 
  004  Berigtigelser 
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    udbetalt med 35 pct. refusion (§§ 74a, 74f og 74h) 
  093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 % 

refusion (§ 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
  094 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 beskæf-
tigelsesindsats) 

  095 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) 

  096 Efterbetaling af udgifter til løntilskud til handicappede personer vedr. 
perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 

  097 Indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct. 
refusion jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

  098  Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer på ledigheds-
ydelse, i fleksjob løntilskudsstillinger i målgruppen § 2 nr. 6 og handi-
cappede personer, jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

  100 Indtægter fra tilbagebetaling af løntilskud med 100 pct. refusion, som 
ikke er refusionsberettigede 

  102 Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år efter § 67 a i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 

   103   Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 104, 
stk. 1, 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. 

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

109 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse 
udbetalt med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2 i lov om en aktiv soci-
alpolitik) 

  111  Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats)  

  112  Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob 
  114 Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. 

refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102 og 106). 
  006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. 

refusion (grp. 092) 
  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede 

personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivender med 65 pct. refu-
sion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013-017, 111 
og 112 minus grp. 113 og 114). 

  008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. 
refusion (grp. 001, 010, 018, 019, 020 og 103, minus grp. 109) 

5.58.82 Ressourceforløb 
 1 Drift 
   001  30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv 
   002  50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv 
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5.68.98 Beskæftigelsesordninger 
 1 Drift 
  003 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik 

(lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 c)   
  009 Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsør-

gende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats § 55) 

  010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter 
efter § 7 i LAB 

  011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selv-
forsørgende m.v., med 50 pct. refusion efter lov om aktiv beskæftigel-
sesindsats §§ 75 a, 76 og 77 

  012 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats §§ 78-81 

  015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats § 75b) 

  017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 78-81 (§ 80, stk. 2) 

  018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som 
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

  090 Jobpræmie til enlige forsørgere med 100 pct. refusion, jf.§ 2 i Lov om 
toårig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere 

  091 Tilbagebetaling af uretmæssig modtaget jobpræmie 
095 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. 
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvfor-

sørgende m.v. efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 82 
 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale 

område § 85 samt § 69 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 
m.v) 

  008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til 
15-17-årige med 50 % refusion  

  009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen 
  019  Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 
  020 Tilskud fra EU  
 
 
STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE OG ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (72) 

5.72.99 Øvrige sociale formål 
 1 Drift 
  001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 
  002 Udgifter til husly (§ 80) 
  003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) 
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6 Fællesudgifter og administration m.v. 
 
 
POLITISK ORGANISATION (42) 

6.42.40 Fælles formål 
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn 
 2 Statsrefusion 
   
6.42.43 Valg m.v. 
 1 Drift 
  001 Fælles formål 
  002 Folketingsvalg 
  003 Kommunalvalg 
 
 
ADMINISTRATIV ORGANISATION (45) 

6.45.50 Administrationsbygninger 
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 
 1 Drift  
  001  Myndighedsudøvelse 
  002 Øvrig administration 
  003 Socialtilsyn 
  090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne  
  091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 
  095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder  

 vedrørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje  
  098 Administrationsvederlag vedrørende havne 
6.45.52 Fælles IT og telefoni 
6.45.53  Jobcentre 
  
6.45.54 Naturbeskyttelse 
6.45.55 Miljøbeskyttelse 
6.45.56 Byggesagsbehandling 
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 
 1 Drift 
  091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 
6.45.58 Det specialiserede børneområde 
 1 Drift 
  091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 
 
ERHVERVSUDVIKLING, TURISME OG LANDDISTRIKTER (48) 

6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 
6.48.61 Vækstfora 
6.48.62 Turisme  
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 
6.48.66 Innovation og ny teknologi 
6.48.67  Erhvervsservice og iværksætteri 
 1 Drift 
  001 Væksthuse 
6.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 
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LØNPULJER m.v. (52) 

6.52.70 Løn- og barselspuljer  
6.52.72 Tjenestemandspension 
 1 Drift 
  001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale 

forsyningsvirksomheder  

  002 Udbetaling af tjenestemandspensioner, tidligere kommunale 

forsyningsvirksomheder 
6.52.74 Interne forsikringspuljer 
 1 Drift 

001 Arbejdsskader 
6.52.76 Generelle reserver 
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  005 Kommunekredit 
  007 Offentligt emitterede obligationer i indland 

 008 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
  009 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
  010 Selvejende institutioner 
7.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 
 4 Renter 
  001 Realkreditobligationer 
  002 Kommunekreditobligationer 
  003 Statsobligationer m.v. 
  004 Likvide aktiver udstedt i udlandet 
  005 Investerings- og placeringsforeninger 
  006 Pantebreve 
  007 Aktier og andelsbeviser 
  008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.  
  010 Tilbagebetalte reservefondsandele 
7.58.79 Garantiprovision 
 
TILSKUD OG UDLIGNING (62) 

7.62.80 Udligning og generelle tilskud 
 7 Finansiering 
  001 Kommunal udligning 
  002 Statstilskud til kommuner 
  007 Efterreguleringer   
  010 Udligning af selskabsskat 
7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 
 7 Finansiering 
  001 Udligning vedrørende udlændinge 
  005 Efterreguleringer 
7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne 
  002 Kommunalt udviklingsbidrag 
7.62.86 Særlige tilskud 
 7 Finansiering 
  001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 
  002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med 

særlige økonomiske vanskeligheder 
  004 Tilskud til ”ø-kommuner”  
  005  Tilskud til Bornholms Kommune vedr. udviklingsopgaver 

 006 Overgangstilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab i forbindelse med 
justering af udligningssystemet i 2013 

  007 Tilskud fra kvalitetsfonden 
  008 Beskæftigelselsestilskud 
  009 Tilskud vedrørende frokostordninger i daginstitutioner 
  010 Efterreguleringer  
  011 Tilskud vedr. tab på refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet  

012 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af 
borgere med sociale problemer. 

013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 
016 Jobpræmie til kommunale arbejdsgivere. 
017 Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere 
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MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (58) 

8.58.80 Grunde (frivillig) 
  5 Balanceforskydninger 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver 
8.58.81 Bygninger (frivillig) 
  5 Balanceforskydninger 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
8.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler (frivillig) 
  5 Balanceforskydninger 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
8.58.83 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr (frivillig) 
  5 Balanceforskydninger 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
8.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materi- 
  elle anlægsaktiver (frivillig) 
  5 Balanceforskydninger 
   001 Takstfinansierede aktiver 
   002 Selvejende institutioners aktiver 
   003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
 
 
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (62) 

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

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

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

8.72.90 Hensatte forpligtelser (frivillig) 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner  
  002 Bonusbetaling vedr. jobcentre 
  003 Arbejdsskader 
 
 
EGENKAPITAL (75) 

8.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver 
8.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver 
8.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver 
8.75.94 Reserve for opskrivninger 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Skattefinansierede aktiver 
8.75.95 Modpost for donationer  
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KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 

9.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 
9.52.54 Andre kommuner og regioner 
 9 Passiver  
   001 Kontant kompensation til andre kommuner som følge af delingsaftalen  
   002 Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen  
9.52.55 Skyldige feriepenge (frivillig) 
9.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
9.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
9.52.59 Mellemregningskonto 
 9 Passiver 
  001 Over-/underdækning vedrørende elforsyning 
9.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 
9.52.62 Afstemnings- og kontrolkonto 
 
LANGFRISTET GÆLD (55) 

9.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
9.55.64 Stat og hypotekbank 
 9 Passiver  
  001 Lån fra staten som følge af delingsaftalen 
9.55.65 Andre kommuner og regioner 
 9 Passiver  
  001 Lån fra andre kommuner som følge af delingsaftalen  
  002 Lån fra regioner som følge af delingsaftalen  
9.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
9.55.67 Andre forsikringsselskaber 
9.55.68 Realkredit 
9.55.70 Kommunekredit 
9.55.71 Pengeinstitutter 
9.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
9.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
9.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
9.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 
9.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 
9.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver  
 
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (58) 

9.58.80 Grunde 
 8 Aktiver 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver 
9.58.81 Bygninger 
 8 Aktiver 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
9.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 
 8 Aktiver 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
9.58.83 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr 
 8 Aktiver 
  001 Takstfinansierede aktiver
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  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver  
9.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle 

anlægsaktiver 
 8 Aktiver 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
 

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (62) 

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

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

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

9.72.90 Hensatte forpligtelser 
 9 Passiver 
  001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner 
  002 Bonusbetaling vedr. jobcentre 
  003 Arbejdsskader 
 
 
EGENKAPITAL (75) 

9.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver 
9.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver  
9.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver 
9.75.94 Reserve for opskrivninger  
 9 Passiver 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Skattefinansierede aktiver 
9.75.95 Modpost for donationer 
9.75.99 Balancekonto 
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  003 Supplerende tilskud 
   Her registreres udgifter til supplerende tilskud efter erhvervsgrundud-

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

 
  004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler 

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

 
Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 
 
  
 
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
På funktionen konteres udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v., 
der gives i henhold til Lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særli-
ge behov. Alle udgifter, der er forbundet med ungdomsuddannelsen, konteres på funk-
tionen, i det omfang de kan udskilles objektivt. Det er bl.a. udgifter til lærere og pæda-
goger, praktik, befordring, vejledning til praktik og andre vejledningsopgaver der ikke 
konteres under funktion 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning, administration 
på fx uddannelsesinstitutionen og evt. leje af lokaler samt betaling ved køb af tilbud i 
regioner, anden kommune eller særligt tilrettelagte forløb på statsligt finansierede ud-
dannelsesinstitutioner. Indtægter ved mellemkommunal betaling konteres ligeledes på 
funktionen. Fælles udgifter og indtægter mellem ungdomsuddannelsen for unge med 
særlige behov og andre typer af uddannelser m.v. registreres på funktionen for disse 
andre typer af uddannelser m.v. 
 
Det bemærkes, at udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet 
som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra 1. august 2013 registreres på 
funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger, gruppering 018. 
 
 
FOLKEBIBLIOTEKER (32) 

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

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

 
På grupperingen registreres under art 7.9 også indtægter fra lånerers 
erstatning af bøger og tidsskrifter. Salg af bøger registreres under art 
7.2.
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TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 
 
 
5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommu-
nale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende 
opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-5 i lov om 
social service. 
 
Det bemærkes, at udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven efter §§ 32 og 36 i lov om so-
cial service og undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge der er anbragt 
i plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge, ikke registreres på denne funkti-
on, men på de relevante funktioner under hovedfunktionerne Dagtilbud til børn og unge 
og Folkeskolen. 
 
Udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer på 18-22 år og derover 
med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer 
efter § 107 i lov om social service registreres ikke her, men på funktion 5.38.52 Kom-
munale botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov. 
 
Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i 
plejefamilier eller opholdssteder mv. og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 
55, stk. 2 i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnophol-
det på de relevante driftsgrupperinger på funktion 5.28.20. 
 
Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktivite-
ter udenfor folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de rele-
vante driftsgrupperinger under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke 
registreres med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden 
moms. 
 
Udgifter til kurser forinden godkendelse af en plejefamilie og kurser til den løbende 
efteruddannelse af plejefamilier, samt udgifter til supervision, registreres på de relevan-
te grupperinger på funktionen.   
 
Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området 
skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede børneområde.    
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 

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

 
  002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser (§ 66, stk. 1, nr. 3) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i netværksplejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, 
§ 58 og § 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter 
til døgnophold i netværksplejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 
3, nr. 3 i lov om social service.  
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008 Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2) 
Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser udenfor hjemmet 
i kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 
58 og § 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til 
døgnophold i kommunale plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, 
stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til 
udslusningsophold i kommunale plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 
76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. 

 
009 Socialtilsyn, objektiv finansiering 

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

 
092 Betaling (§ 159 og § 160) 

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

 

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

2) 

Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i 
hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 2, og § 83 i medfør af § 44 i lov om social 
service. 
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003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 
problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 

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

 
  004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet 

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

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

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

Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefami-
lier, netværksplejefamilier, i plejefamilier, på godkendte opholdssteder 
eller på døgninstitutioner, jf. § 52, stk. 3, nr. 5 i lov om social service. 
Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et 
døgnophold og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 55, stk. 2 
i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve 
døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktioner 5.28.20 
og 5.28.23. Desuden registreres udgifter til aflastning, jf. § 84, stk. 1 i 
medfør af § 44 i lov om social service. 

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

§ 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2) 

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

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

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

 
  009 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgi-

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

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

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

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

Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgiv-
ning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. § 52, stk. 3, nr. 9 
i lov om social service. Desuden registreres udgifter vedrørende anden 
form for støtte til unge over 18 år, jf. § 76 stk. 3, nr. 4, i lov om social 
service. Endvidere registreres også udgifter til vedligeholdelsestræning, 
jf. § 86 stk. 2 i medfør af § 44 i lov om social service. 
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  011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må 
anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns el-
ler en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3, nr.1)  

 Her registreres udgifter til forældremyndighedsindehaveren i forbindel-
se med:  
1) Udgifter i forbindelse med at opnå konsulentbistand efter § 11, stk. 

3. Det kan f.eks. være omkostninger til transport. Udgifter til selve 
konsulentbistanden efter § 11, stk. 3, skal derimod konteres på funk-
tion 5.35.40. 

2) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, hvis 
støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foran-
staltning efter § 52, stk. 3.  

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

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

5) Udgifter i forbindelse med prævention 
6) Udgifter til § 52, stk. 3, nr. 1, som ikke dækkes af Lov om dag-, fri-

tids- og klubtilbud m.v. til børn og unge eller Lov om folkeskolen, og 
som erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstalt-
ning efter § 52, stk. 3.  

    
  013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 

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

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

   
  200 Ledelse og administration 

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

 
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale 
og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 
§ 66, stk. 1, nr. 6, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i lov om social service. Endvidere 
registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, 
nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgn-
institutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Ligeledes regi-
streres udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. § 123 b i lov om social service. 
 
Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået 
driftsoverenskomst med, udformes efter de samme regler som for de regionale og 
kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5. 
 
Udgifter til sikrede døgninstitutioner registreres ikke på denne funktion, men på funktion 
5.28.24. 
 
Det bemærkes, at udgifter til dagtilbud og klubtilbud til børn og unge efter §§ 20, 32, 33 
og 36 i lov om social service, der er anbragt på døgninstitutioner for børn og unge ikke 
registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionen 
Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge. 
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Udgifter til undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge anbragt på døgn-
institutioner skal ikke registreres på denne funktion, men på relevant funktion under 
hovedfunktion Folkeskolen.  
 
Det bemærkes desuden, at udgifter vedrørende botilbud til personer på 18-22 år og 
derover med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 108 i lov om social ser-
vice registreres på funktionerne 5.38.50.  
 
Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funktion, men 
sammen med de øvrige udgifter til botilbud til voksne efter § 107 i lov om social service 
på funktionerne 5.38.52.  
 
Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i 
døgninstitutioner og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 55, stk. 2 i lov om 
social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante 
driftsgrupperinger på funktion 5.28.23. 
 
Lommepenge og arbejdsvederlag til børn og unge registreres på de relevante drifts-
grupperinger under art 5.2. 
 
Der er autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter til henholdsvis døgnin-
stitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne, jf. § 67, stk. 2 i lov om social service, og til døgninstitutioner for børn og unge 
med sociale adfærdsproblemer, jf. § 67, stk. 1 i lov om social service. 
 
Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets 
eller den unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. § 159 i lov om social ser-
vice, samt den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. § 160 i lov om social 
service. 
 
Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering 200 til ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4. 
 
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutio-
ner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. 
Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant 
aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Socialministeriet efter 
indstilling fra kommunen, jf. Socialministeriets regler herom.  
 
På funktionen registreres desuden udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kri-
minalforsorgens institutioner, jf. § 174, stk. 5 i lov om social service. 
 
Der er autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets eller den 
unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. § 159 i lov om social service, samt 
den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. § 160 i lov om social service. 
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003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt 
deres dagpengeret med 50 pct. refusion 
Her registreres driftsudgifter og -indtægter til uddannelse, dvs. køb af uddannelse 
og deltagerbetaling, i forbindelse med uddannelsesordningen for ledige, som har 
opbrugt deres dagpengeret, jf. § 4 i lov om uddannelsesordning for ledige, som 
har opbrugt deres dagpengeret.  Endvidere registreres udgifter til befordring samt 
transport efter § 5 i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres 
dagpengeret.  
Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter, jf. § 23, stk. 2, i lov om ud-
dannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.  
 
004 Løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. re-
fusion 
Her registreres udgifter til løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpenge-
ret, jf. § 75 d i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommu-
nernes udgifter med 50 pct. 
 
091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 
pct. refusion. 
Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse til ledi-
ge, som har opbrugt deres dagpengeret, og som ikke er i uddannelse efter § 19, 
jf. § 9 og § 23, stk. 3, 2 pkt. i lov om uddannelsesordning for ledige, som har op-
brugt deres dagpengeret. 
 
092 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 
pct. refusion 
Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse til ledi-
ge, som har opbrugt deres dagpengeret, og som er i uddannelse efter § 19, jf. § 
9 og § 23, stk. 3, 1 pkt. i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt 
deres dagpengeret. 

 
Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2: 
 

001 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder 
med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp. 091 

 
002 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse 
og til løntilskud med 50 pct. refusion, grp. 002 og 004 minus grp. 092 

 
003 Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige, 
som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 

 
004 Berigtigelser 
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097 Indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob med 
100 pct. refusion jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 

 
Her registreres indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleks-
job med 100 pct. refusion jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. Det er tilbagebetalinger vedrørende de tidligere grupperinger 
03-05 på funktion 5.41. (løntilskud med 100 pct. statsrefusion). Det dre-
jer sig f.eks. om tilbagebetaling på grund af uretmæssigt modtaget løn-
tilskud. 

 
  098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer på ledig-

hedsydelse, i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-
gruppen § 2 nr. 6, samt handicappede personer, jfr. § 111 i Lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 
Det er tilbagebetalinger vedr. gruppering 03 Driftsudgifter for personer 
på ledighedsydelse og 12 Driftsudgifter til personer i fleksjob 
og løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, samt handicappede per-
soner. Det drejer sig primært om uretmæssigt modtagne driftsudgifter, 
der tilbagebetales til kommunen.    
 

  100 Indtægter fra tilbagebetaling af løntilskud med 100 pct. refusion, 
som ikke er refusionsberettigede 

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af løntilskud, som ikke er 
refusionsberettigede. jf. § 121, stk. 4 i Lov om aktiv beskæftigelsesind-
sats på grund af manglende grundlag for afgørelsen om fleksjob mv. 
Det drejer sig om tilbagebetalinger vedr. gruppering 002 Løntilskud til 
løn til personer i fleksjob og selvstændig erhvervsdrivende med be-
grænsninger i erhvervsevnen. 
  
 

102 Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år 
Her registreres kommunens udgifter til løntilskud til personer over 55 
år, der er omfattet af § 2, nr. 2-3 og har ret til at indgå aftale med en 
privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud efter §  67 
a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer 50 pct. af 
kommunens udgifter til løntilskuddet.   
 

 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 
104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion jf. § 
104, stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik. Under tilbud efter kapitel 
10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til mod-
tagere af ledighedsydelse refunderer staten 30 pct. af kommunens ud-
gifter til ledighedsydelse 
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  003  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere 
m.v. 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 
modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af 
ledighed (jobklare, målgruppe 2), eller ikke alene på grund af ledighed 
(indsatsklare, målgruppe 3), personer der ikke er i beskæftigelse, og 
som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til for-
sørgelse (målgruppe 10), eller personer som får opkvalificering i forbin-
delse med ansættelse uden løntilskud. 

     Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSU-
uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser.  

For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 001. 

 

   004  Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 

    Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejled-
ning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte 
projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet 
og danskundervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter 
til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kontanthjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed (jobklare, 
målgruppe 2), eller ikke alene på grund af ledighed (indsatsklare, mål-
gruppe 3), personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder 
betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 
10), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse 
uden løntilskud.  

    Desuden registreres her udgifter til godtgørelse efter § 83 til personer, 
der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at 
modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10). Det bemærkes, 
at udgifter til godtgørelse efter § 83 til kontanthjælpsmodtagere regi-
streres på funktion 5.57.75 gruppering 007.  

    Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-
kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige 
med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produkti-
onsskoler, Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). 

    Endvidere registres til indtægter vedrørende betaling for arbejde udført 
i private hjem m.v.   

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
under gruppering 002. 
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 gruppering 017.  
 

  015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats § 75b)  

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 
til unge 15-17-årige, jf. § 75 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Endvidere registreres her udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i LAB 
og til godtgørelse efter § 83 til de unge i forbindelse med tilbud efter 
kapitel 10 og 11, herunder til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik 
(jf. § 76 c). 
 
Det bemærkes, at udgifter til mentor til unge 15-17-årige registreres på 
gruppering 012. 

 

017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 78-81 (§ 80, stk. 2) 

 Her registreres udgifter til mentorfunktion der gives med henblik på at 
forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, modtagere af sygedagpen-
ge, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse samt personer, der er 
ansat eller skal ansættes på ordinære vilkår kan opnå og fastholde ak-
tiviteter, tilbud, ansættelse mv. Endvidere registreres her udgifter til 
mentorfunktion til 15-17-årige, der deltager i tilbud efter kapitel 10-11, 
og til personer under 30 år, der er omfattet af en indsats efter LAB, og 
som begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår.  
 
På denne konto registreres mentorudgifter tildelt efter LAB § 80, stk. 2, 
2. punktum (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion for fle-
re personer). 
 
Udgifterne dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller 
på en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsu-
lent, jf. § 80 samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der 
varetager mentorfunktioner, jf. § 80. Udgifterne refunderes af staten 
med 50 pct. 
 
 Denne gruppering har virkning for regnskab 2011. I regnskab 2010 re-
gistreres udgiften på 5.68.98, gruppering 012. 

 
  018 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet 

som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  
   Her registreres her udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særli-

ge behov efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige be-
hov, hvor uddannelsen er givet som tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2 i Lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes ikke statslig refusion af 
udgifterne til uddannelse, jf. § 5 b i lov om ungdomsuddannelse for un-
ge med særlige behov. 

 
   Det bemærkes, at udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særli-

ge behov for andre personer registreres på funktion 3.30.46 Ungdoms-
uddannelse for unge med særlige behov. 

  
   Grupperingen kan udelukkende anvendes pr. 1. august 2013. 
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090 Jobpræmie til enlige forsørgere med 100 pct. refusion, jf. § 2 i lov 
om toårig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere. 

   Her registreres udgifter og indtægter vedrørende jobpræmie til enlige 
forsørgere, jf. lov om 2 årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige for-
sørgere § 2. Der ydes 100 pct. refusion til kommunens udgifter til ord-
ningen. 

091 Tilbagebetaling af uretmæssigt modtaget jobpræmie 

 På denne gruppering registreres tilbagebetalinger af jobpræmier til en-
lige forsørgere og kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed, 
som modtageren har fået udbetalt uretmæssigt. 

   
095 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed 

m.v. 
 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende jobpræmie til kontant-

hjælpsmodtagere, jf. § 2 i Lov om en 2-årig forsøgsordning om job-
præmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Der 
ydes 100 pct. refusion af kommunens udgifter til ordningen.  

 
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og 

selvforsørgende efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 82 
 Her registreres udgifter til kontanthjælpsmodtagere til befordringsgodt-

gørelse efter § 82, stk.1 ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 10-
11, og ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver efter kapitel 12, 
samt udgifter til den faktiske befordringsudgift, hvor udgiften er en følge 
af en nedsat fysisk og psykisk funktionsevne § 82, stk. 4.  

 
 Det bemærkes, at udgifter til hjælpemidler og undervisningsmaterialer 

efter §§ 76-77 registreres på hhv. på funktion 5.68.98 gruppering 011 
og 5.68.90 gruppering 004. Det bemærkes endvidere, at udgifter til 
godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registre-
res på funktion 5.57.75 gruppering 007. 

  
 Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. jfr. lov om en aktiv beskæf-

tigelsesindsats § 120, stk. 1. 
 

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det so-

ciale område § 85 samt § 69 i bekendtgørelse om statsrefusion og 
tilskud m.v) 

Gruppering 003 er til registrering af berigtigelser, jf. Lov om retssikker-
hed og Administration på det sociale område § 85, samt § 69 i be-
kendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 
revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministe-
riets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn 
og Undervisnings ressortområder  

 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.9 - side  17 

  
Dato: December 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 

 

 

008  Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter 
og til 15-17- årige med 50 % refusion  

     På gruppering 008 sker en registrering af den refusion, som staten yder 
på 50 pct. af kommunens udgifter til hjælpemidler efter LAB §§ 76-77 
på grp. 011,til befordring efter LAB § 82 på grp. 097, til mentorer i for-
bindelse med tilbud efter LAB § 78-81 på grp. 012 017 og af kommu-
nens udgifter til 15-17-årige i forbindelse med aktive tilbud på grp. 015. 

    Træder i kraft 1. januar 2010. 

 

 009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen 

    På gruppering 009 sker en registrering af den refusion, som staten yder 
med 100 pct. af kommunens udgifter til jobpræmieordningerne på grp. 
090 og 095. 

 

  019  Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 

 

  

ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (72) 

 
5.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, 
udgifter til husly efter § 80 i lov om social service, samt støtte til frivilligt socialt arbejde.  
 
Det bemærkes, at støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. § 18 i lov om social service regi-
streres på gruppering 003.  
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgruppering 
 
  001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 

Her registreres udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbin-
delse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån, jf. lov om æn-
dring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om 
lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven. 
 

  002 Udgifter til husly (servicelovens § 80) 

Her registreres udgifter og indtægter til midlertidigt husly efter service-
lovens § 80. 

 
  003 Støtte til frivilligt socialt arbejde 

   På denne gruppering registreres kommunens støtte til frivillige sociale 
organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i 
lov om social service. 
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  003 Socialtilsyn 

De fem kommuner, der har ansvaret for socialtilsynet, registrerer ind-

tægter og udgifter vedr. socialtilsynet på denne gruppering. De øvrige 

93 kommuner kan ikke registrere på denne gruppering. 

 

På grupperingen registreres indtægterne vedrørende varetagelsen af 

alle socialtilsynets driftsopgaver.  

 

Her registreres endvidere socialtilsynenes driftsudgifter som omfatter 

myndighedsudøvelse, herunder sagsbehandling, tilsynsbesøg, trans-

port mv. og støttefunktioner, herunder f.eks. løn- og personaleadmini-

stration, økonomistyring, it-administration, opgaver vedrørende HR mv.  
  

  090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 

Her krediteres den andel af udgifterne vedrørende den centrale admini-
stration af forsyningsvirksomhederne, der i forbindelse med regnskabs-
afslutningen overføres til funktionerne for forsyningsvirksomhederne på 
hovedkonto 0 eller 1. Overførslen registreres under art 7.9. 

 
  091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 

Her registreres administrationsudgifter vedrørende de kommunale til-
bud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og 
som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 
5, jf. afsnit 4.5.0. 

 
  095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder ved-

rørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje 

Her registreres den del af drifts- og anlægsudgifterne vedrørende mo-
torveje og hovedlandeveje samt eventuelt den del af anlægsudgifterne 
vedrørende kommunale veje, der udgøres af teknikerløn m.v., og som 
overføres til de relevante grupperinger - henholdsvis anlægskonti på 
hovedkonto 2. 

 
  098 Administrationsvederlag vedrørende havne 

Her registreres vederlag fra staten vedrørende administration af havne. 
Vederlaget registreres under art 7.6. 

 

6.45.52 Fælles IT og telefoni 
Her registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaf-
felse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative 
datalinier mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællespro-
grammel, Softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, 
intern it-rådgivning og it-projektledelse. 
 
På de enkelte driftsområder registreres udgifter vedrørende fagprogrammel, anskaffel-
se af fagbaserede IT-systemer og udgifter til hjemmearbejdspladser og telefoni. 
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6.45.53 Jobcentre  
Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af jobcentre, herunder admi-
nistrative udgifter til andre aktører. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbej-
dere. Derudover registreres udgifter og indtægter i forbindelse med fleksjobambassadø-
rer på denne funktion. 

 
Øvrige indtægter og udgifter vedr. jobcentre registreres på de relevante funktioner på 
hovedfunktion 5.68.
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001 Arbejdsskader 
  På grupperingen registreres indtægter og udgifter vedrørende interne for
  sikringer mod arbejdsskader. 

 
6.52.76 Generelle reserver  
Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budget-
tets vedtagelse, bortset fra løn-og barselspuljer, der budgetteres på funktion 6.52.70. 
Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når der er klarhed om udgifternes for-
deling. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksi-
malt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service. 
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  016 Jobpræmie til kommunale arbejdsgivere   

   Her registreres indtægter fra jobpræmien til kommunale arbejdsgivere, 
der ansætter ledige i akutjob i minimum 26 uger, jf. § 3 i lov om akutjob 
og jobpræmie til arbejdsgivere.  

  

  017 Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere 

   Her registreres indtægter fra fleksjobbonus til kommunale arbejdsgive-
re, der ansætter personer i fleksjob med en ugentlig arbejdstid på 10 
timer eller mindre i minimum 6 måneder, jf. § 1 i bekendtgørelse om 
fleksjobbonus. 

 

REFUSION AF KØBSMOMS (65) 

7.65.87 Refusion af købsmoms 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende refusion af moms, jf. 
afsnit 2.6.2. 
 
Registreringen foretages under dranst 7, hovedart 6, på efterfølgende udtømmende, 
autoriserede grupperinger Til de enkelte grupperinger skal knyttes følgende bemærk-
ninger. 
 
Gruppering 002 Refusion af købsmoms og gruppering 003 Udgifter til købsmoms bud-
getlægges med lige store beløb. 
 
Det bemærkes, at da refusionsindtægterne på gruppering 002 registreres som »negati-
ve udgifter«, vil gruppering 002 og gruppering 003 for ét bestemt regnskabsår opveje



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     5.2  - side  2 

  
Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Budget 2014 
 

 

 
Det vedtagne budget skal være et udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende 
års udgifter og indtægter. Der må ikke på budgettet forekomme poster, som savner en 
nærmere forklaring eller begrundelse, hvad enten årsagen er tidsmæssige problemer, 
manglende kapacitet ved budgetlægningen, manglende enighed i kommunalbestyrel-
sen eller lignende. Dog er der i henhold til § 3, stk. 5, i bekendtgørelse om kommuner-
nes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. adgang til at budgettere med generelle 
reserver, der maksimalt kan udgøre 1 % af kommunens budgetterede nettodriftsudgif-
ter til service, jf. § 10 i lov om en budgetlov. 
 
Undervejs i budgetbehandlingen kan der fremkomme ændringsforslag, der ændrer for-
udsætningen for balancen i det oprindelige budgetforslag. I bekendtgørelse om kom-
munernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. § 3, stk. 2, er det fastsat, at der i 
denne situation skal tilvejebringes balance i det samlede, reviderede budgetforslag ved 
forhøjelse eller nedsættelse af den kommunale indkomstskat, medmindre kommunal-
bestyrelsen vedtager at tilvejebringe balancen på anden måde. Det samme gælder for 
de flerårige budgetoverslag. 
 
Endvidere er der i § 3, stk. 4, i bekendtgørelsen fastsat bestemmelser om, at der i års-
budgettet og de flerårige budgetoverslag skal være overskud på den løbende drift, dvs. 
at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kom-
munale udgiftsloft, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, 
udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Formålet med kravet om overskud på 
driften er at understøtte princippet om en sund økonomisk styring i den enkelte kom-
mune, hvor det sikres, at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved for-
brug af likviditet. Ved opgørelsen af overskuddet indgår dranst 1 og 2 på hovedkonto 0 
og 2-6 samt dranst 4 og 7 på hovedkonto 7. Endvidere udelades tjenestemandspensio-
ner vedr. forsyningsvirksomheder (funktion 6.52.72, gruppering 001 og 002). 
 
Ved opgørelsen af overskuddet på den løbende drift kan der korrigeres for den midler-
tidige nedsættelse af bloktilskuddet, som finder sted ved salg af forsyningsvirksomhe-
der mv., jf. § 15, stk. 1 og 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kom-
muner. Kommuner med en midlertidig bloktilskudsnedsættelse har således adgang til 
at have et underskud svarende til nedsættelsen af bloktilskuddet. 
 
5.2.2 BRUTTOPOSTERING 

For de kommunale budgetter gælder som udgangspunkt det såkaldte centralisations-
princip. Det vil sige, at samtlige udgifter finansieres under ét af samtlige indtægter. 
Kommunalbestyrelsen skal således stå frit i sin udgiftsprioritering og ikke være påvirket 
af, hvilke typer af indtægter der indgår i den samlede finansiering. 
 
For at kommunalbestyrelsen kan have det bedst mulige grundlag for at foretage en 
økonomisk prioritering, må budgettet derfor opstilles efter bruttoposteringsprincippet.  
Det vil sige: 
 

Udgifter og indtægter skal opføres og specificeres hver for sig i budgettet, uanset 
om der gives brutto- eller nettobevillinger. 

 
Bruttoposteringsprincippet er ikke alene vigtigt i relation til kommunalbestyrelsens prio-
ritering. Det har også betydning for informationsopgaven mere generelt. Kun i kraft af 
adskillelsen af indtægter og udgifter er det muligt at skaffe sig information om de sam-
lede udgifter eller de samlede indtægter ved en given kommunal institution eller ved 
kommunens samlede virksomhed. 
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