
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Til alle kommuner 

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem 
for kommuner” 
 
Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regnskabssy-
stem for kommuner”: 
 
Ændring af bekendtgørelsen 
 

I. I henhold til § 40, stk. 4, i den kommunale styrelseslov kan økonomi- og in-
denrigsministeren fastsætte nærmere regler om forholdet mellem indtægter 
og udgifter i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag eller dele heraf. Be-
myndigelsesbestemmelsen er forankret ved § 18 i lov nr. 547 af 18. juni 2012 
om en budgetlov.  
 
Med 27. omgang rettelser til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” 
blev der indsat en ny § 3, stk. 4, hvoraf det fremgår, at i årsbudgettet og de 
flerårige budgetoverslag skal indtægterne være større end eller lig med drifts-
udgifterne, som de fremgår af hovedkonto 0 og 2-7 i budget- og regnskabssy-
stemet. Der indsættes en ny § 12, hvoraf det fremgår, at økonomi- og inden-
rigsministeren i særlige tilfælde kan meddele dispensation fra bestemmelsen i 
§ 3, stk. 4.  

 
II. Nuværende kapitel 7 ændres til kapitel 8 og § 12 ændres til § 13. Det nuvæ-

rende § 12, stk. 1, deles op i to stykker, og det nuværende stk. 2 slettes, da 
overgangsbestemmelsen er fuldt indfaset med virkning for regnskab 2014. 
 

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015. 
 
Kapitel 3 og 4 

Hovedkonto 0-6 

1. Justering af konteringsregler vedr. klimainvestering som følge af udtalelse fra 
SKAT (vedrører også hovedkonto 7, 8 og 9) 

2. Ny gruppering på funktion 2.32.31 til driftsudgifter vedr. bus- og rutebilstatio-
ner mv. 

3. Ændring af registrering af udgifter til befordring af elever i folkeskolen 
4. Orientering om pulje til pædagogisk personale i dagtilbud 
5. Orientering om pulje til styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmod-

tagere 
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6. Orientering om placering af udgifter til løntilskud for personer på midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse 

7. Ændringer på baggrund af beskæftigelsesreformen 
8. Præciseringer vedrørende integrationsområdet 
9. Ændringer på baggrund af sygedagpengereformen 
10. Øvrige ændringer på beskæftigelsesområdet 
11. Oprettelse af nye grupperinger til vederlag til plejefamilier 

 
Kapitel 7 
 

12. Præcisering af konteringsregler vedr. supplementsperioden  
 

13. Øvrige ændringer 

Ad 1 Justering af konteringsregler vedr. klimainvestering som følge af udtalelse 
fra SKAT  
I pkt. 7 i orienteringsskrivelse af 15. april 2013 blev der orienteret om konteringsreg-
lerne vedr. klimainvesteringer, jf. lov nr. 61 af 29. januar 2013 om ændring af lov om 
betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb. Loven 
giver spildevandsforsyningsselskaberne mulighed for på visse betingelser at medfi-
nansiere projekter, som gennemføres af kommuner eller private aktører, og som sam-
tidig tjener til at gennemføre aktiviteter i forbindelse med håndtering af tag- og overfla-
devand, der aflaster spildevandsforsyningsselskabernes indsats inden for blandt andet 
klimatilpasning. 
 
For kommunalt ejede arealer/anlæg er det den enkelte kommune, som foretager kli-
mainvesteringerne og umiddelbart finansierer disse. I henhold til lånebekendtgørelsen 
er der adgang til at lånefinansiere spildevandsforsyningsselskabets andel af investe-
ringen. Da spildevandsforsyningsselskabet skal betale sin andel af omkostningerne til 
et klimaprojekt, skal spildevandsforsyningsselskabet ved kommunal lånefinansiering 
betale driftsbidrag til kommunen svarende til renter og afdrag på det optagne lån. 
 
SKAT har den 10. november 2014 i en vejledende udtalelse anført overfor Økonomi- 
og Indenrigsministeriet, at kommunen skal være momsregistreret for den ydelse, der 
leveres til spildevandsselskabet og opkræve moms af vederlaget (driftsbidraget) fra 
spildevandsselskabet.  
 
Kommunen er ikke momspligtig for kommunens andel af klimainvesteringerne. Det 
betyder, at fradragsretten for moms af fællesomkostningerne skal opgøres efter et 
skøn, jf. momslovens § 38, stk. 2. Momsen af de udgifter, som direkte vedrører leve-
rancen til spildevandsselskabet, vil kommunen, som udgangspunkt have fuldt moms-
fradrag for, jf. momslovens § 37, stk. 1.  
 
På baggrund af udtalelsen fra SKAT justeres konteringsreglerne, og det viste konte-
ringseksempel i orienteringsskrivelse af 15. april 2013 ændres således:  
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En kommune foretager en investering på 50 mio. kr. til omprofilering og belægning af 
veje med henblik på at anvende vejen til transport eller opbevaring af regnvand. 
Spildevandselskabernes finansieringsandel antages at være 40 mio. kr., som kom-
munen i dette tilfælde forudsættes at lånefinansiere. 
 

Hovedkonto 0-8: 

Konto for klimain-
vesteringer (ny 
funktion 1.35.46) 

Konto for vejbe-
lægninger m.v. 
(funktion 2.28.12) 

Renter af gæld 
vedr. klimainveste-
ringer (gruppering 
003 på funktion 
7.55.68-7.55.76) 

40 2) 5 4)  10 2) 2 3) 

2 5)  2 4)      

Bankkonto (funktion 
8.22.05) 

Renter af udlæg 
vedr. klimainveste-
ringer (ny funktion 
7.35.36) 

Gæld vedr. klimain-
vesteringer (funkti-
on 8.55.72) 

40 1) 50 2)   2 5) 5 3)  40 1)   

7 4) 7 3)       

 
 

 
 
 

 

 
Hovedkonto 9: 

Bankkonto (funktion 
9.22.05) 

Udlæg vedr. klima-
investeringer (ny 
funktion 9.35.36) 

Gæld vedr. klimain-
vesteringer (funkti-
on 9.55.72) 

  10 35     35

          

Balancekonto (funk-
tion 9.75.99) 

10   

    

Noter: 

1) Kommunen optager lån vedr. klimainvesteringer svarende til spildevandselskabernes andel af investe-

ringen. Finansieringen af investeringerne sker i første omgang ved byggelån på funktion 8.50.50.  Efter 

afslutningen af investeringen konverteres til et langfristet lån, der konteres på 8.55.72. Af hensyn til over-

skueligheden i eksemplet er funktion 8.50.50 ikke vist.

2) Investering på 50 mio. kr. gennemføres. Den del af investeringen, der vedrører spildevandsselskaber-

ne, er momsregistreret virksomhed. Af hensyn til overskueligheden i eksemplet er afregning af moms i 

forhold til både SKAT og Økonomi- og Indenrigsministeriets momsrefusionsordning ikke vist. 

3) Kommunen betaler renter og afdrag på lån.

4) Spildevandselskaberne betaler driftsbidrag, der svarer til kommunens udgift til renter og afdrag. Drifts-
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bidraget er momspligtigt.  

5) Renter af kommunens mellemværende med spildevandselskaberne, der svarer til spildevandselskaber-

ne rentebetaling, bogføres med modpost på "Renter af udlæg vedr. klimainvesteringerne" svarende til 

reglerne for bogføring af kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne 

 
Det fremgår af konteringseksemplet, at kommunens gæld vedr. klimainvesteringer 
svarer til udlægget (tilgodehavende på spildevandsforsyningsselskaberne). 
 
I forhold til de gældende konteringsregler foretages der følgende ændringer: 
 
Det findes at være hensigtsmæssigt at lade klimainvesteringerne for så vidt angår 
spildevandselskabernes andel følge de gældende regler for forsyningsvirksomheder, 
da området skal hvile-i-sig-selv og er momsregistret virksomhed, ligesom det gælder 
for forsyningsvirksomhederne. 
 
Spildevandsselskabers andel af klimainvesteringerne flyttes derfor til en ny funktion 
1.35.46 Klimainvesteringer, hvor selve investeringsudgiften og spildevandsselskaber-
nes driftsbidrag bogføres. Kommunens udlæg vedr. klimainvesteringerne registreres 
på en ny funktion 9.35.36 og følger som udgangspunkt de generelle regler for udlæg 
vedr. forsyningsvirksomheder. Det indebærer bl.a., at renterne af kommunens mel-
lemværende med spildevandselskabernes andel af klimainvesteringerne i forbindelse 
med regnskabsafslutningen skal registreres på funktion 1.35.46 og med modpost på 
en ny funktion 7.35.36 Renter af udlæg vedr. klimainvesteringer. 
 
De eksisterende grupperinger 006 Udlån til klimainvesteringer under funktion 
8.32.25/9.32.25 nedlægges og erstattes af funktion 9.35.36.  
 
Ændringen har virkning for regnskab 2015.  
 
For projekter, der er startet i 2014, og rækker ind i 2015, vil det dog være muligt at 
anvende den anførte kontoskitse på hele projektet. 

Ad 2 Ny gruppering på funktion 2.32.31 til udgifter vedr. bus- og rutebilstationer 
mv. 
På funktion 2.32.31 Busdrift oprettes der en ny gruppering 002 Bus- og rutebilstatio-
ner. På denne gruppering vil det være muligt at kontere udgifter til drift og vedligehold 
af kommunens bus- og rutebilstationer.  

Den nye gruppering vil give ret til momsrefusion via momsrefusionsordningen fra 
2015. 

Det bemærkes, at retten til momsrefusion alene gælder den nye gruppering. Øvrige 
registreringer på funktion 2.32.31 Busdrift vil ikke give ret til momsrefusion. 
 
Ændringen har virkning for regnskab 2015.  
 
Ad 3 Ændring af registrering af udgifter til befordring af elever i folkeskolen 
På funktion 3.22.06 foretages en ændring af reglerne vedrørende registrering af udgif-
ter til befordring af elever i specialundervisning. Udgifter til befordring af elever i for-
bindelse med henvisning til specialundervisning på folkeskoler skal fremover, uanset 
skolens beliggenhed registreres på funktion 3.22.06. Det er udelukkende befordring til 
regionale specialundervisningstilbud og kommunale specialskoler, herunder til dagbe-
handlingshjem, som ikke skal registreres på funktionen. 
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Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015. 
  
Ad 4 Orientering om pulje til pædagogisk personale i dagtilbud 
Der er med Aftale om finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt til mere pædago-
gisk personale i dagtilbud. Midlerne udmøntes i 2015 og 2016 gennem en ansøg-
ningspulje. Kommunerne skal i forbindelse med ansøgning og regnskabsaflæggelse 
dokumentere, at midlerne anvendes til formålet. Der er tale om et øremærket tilskud. 
Det kan på den baggrund oplyses, at tilskuddet skal konteres på dagtilbudsområdet 
på hovedkonto 5, ligesom udgifterne, der finansieres af tilskuddet. 
  
Fra 2017 ydes tilskuddet til mere pædagogisk personale i dagtilbud som et generelt 
løft af bloktilskuddet og dermed til alle landets kommuner.  
  
Orienteringspunktet medfører ikke ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for 
kommuner”. 
 
Ad 5 Orientering om pulje til styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælps-
modtagere 
Der er med Aftale om finansloven for 2015 afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. i 
2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gen-
nem en klippekortsmodel. Midlerne udmøntes i 2015 og 2016 gennem en ansøg-
ningspulje. Kommunerne skal i forbindelse med ansøgning og regnskabsaflæggelse 
dokumentere, at midlerne anvendes til formålet. Der er tale om et øremærket tilskud. 
Det kan på den baggrund oplyses, at tilskud og udgifterne, der finansieres af tilskud-
det, skal konteres på samme funktion. 
  
Fra 2017 ydes tilskuddet til styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtage-
re som et generelt løft af bloktilskuddet og dermed til alle landets kommuner.  
  
Orienteringspunktet medfører ikke ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for 
kommuner”. 
 
Ad 6 Orientering om placering af udgifter til løntilskud for personer på midlerti-
dig arbejdsmarkedsydelse 
For klart at kunne adskille udgifter, der er finansieret af hhv. budgetgaranti og beskæf-
tigelsestilskud, flyttes udgifterne på funktion 5.57.79, dranst 1, gruppering 005 og 
dranst 2, gruppering 005 til to nyoprettede grupperinger på funktion 5.68.91:  
 
Dranst 1 

107 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 
pct. refusion   

 
Dranst 2 

005 Refusion af løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
med 50 pct. refusion  

 
Ændringen skal ses i lyset af, at løntilskud til personer på den midlertidige arbejds-
markedsydelse finansieres af beskæftigelsestilskuddet, men konteres på funktion 
5.57.79, der omhandler udgifter finansieret af budgetgarantien. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.  
 
Ad 7 Ændringer på baggrund af beskæftigelsesreformen 
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Som følge af forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af 18. juni 2014 jf. lov nr. 
1486 af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov 
om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelses-
indsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og 
målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) og lov nr. 1482 af 23. december 
2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. gennemfø-
res en række ændringer af den kommunale beskæftigelsesindsats. 
 
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
På funktion 5.57.73 nedlægges gruppering 002 som følge af afskaffelse af strafrefusi-
onen, når tilbud ikke er afgivet rettidigt.  
 
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 
På funktion 5.57.78 præciseres det, at gruppering 003 indeholder afløbsudgifter. 
003 Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 
 
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 
På funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats foretages 
følgende ændringer: 
 
Med beskæftigelsesreformen afskaffes kvote- og sanktionssystemet for offentlige løn-
tilskudspladser. Derfor slettes henvisningen til dette i den indledende tekst på funktio-
nen. 
 
På gruppering 001 præciseres det, at grupperingen omfatter udgifter til læse-, skrive- 
og regnekurser samt realkompetencevurdering efter § 32 a i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. 
 
Pr. 1. januar 2015 er udgifterne til øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, 
nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere ikke refusions-
berettigende. Som følge heraf oprettes en ny gruppering 016 til registrering af ikke-
refusionsberettigede udgifter.  
 
016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for 
dagpengemodtagere 
 
Den eksisterende gruppering 002 anvendes herefter dels til registrering af refusions-
berettigende driftsudgifter, som først registreres i regnskab 2015 eller senere til tilbud i 
øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, som foregik senest i 2014, 
og dels til registrering af øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere. 
 
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere  
 
I sammenhæng hermed præciseres det, at gruppering 013 og 014 vedrører kontant- 
og uddannelseshjælpsmodtagere. 
 
Endvidere ændres seks ugers selvvalgt uddannelse med Beskæftigelsesreformen til 
seks ugers jobrettet uddannelse. Dette konsekvensrettes på gruppering 009, 010 og 
090. 
 
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 
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Med beskæftigelsesreformen afskaffes kvote- og sanktionssystemet for offentlige løn-
tilskudspladser. Derfor slettes henvisningen til dette i den indledende tekst på funktio-
nen. 
 
På funktion 5.68.91 foretages præciseringer af konteringsreglerne for voksenlærlinge-
ordningen gruppering 013 og 014. Præciseringerne er en følge af ændringer i mål-
grupperne. 
 
Refusionssatsen af udgifterne til jobrotation ændres med beskæftigelsesreformen fra 
100 pct. til 60 pct. Som følge heraf flyttes udgifterne til jobrotation fra funktion 5.68.91 
til 5.68.98, så udgifterne registreres på en funktion, hvor også de øvrige udgifter er 
budgetgaranterede. 
  
På funktion 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige ændres gruppering 
016 og 017, således at der her registreres afløbsudgifter for jobrotation med 100 pct. 
refusion. 
 
Samtidig oprettes to nye grupperinger, 102 og 103 på funktion 5.68.98 Beskæftigel-
sesordninger, til registrering af jobrotation med 60 pct. refusion. 
 
102 Jobrotation med 60 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. § 98a, stk. 1-3, 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  
 
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper 
med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats 
 
På funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger oprettes endvidere under dranst 2 en 
gruppering 010 til registrering af refusionen 
 
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103) 
 
Med beskæftigelsesreformen, jf. lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering 
og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., overgår ansvaret for initiativer i 
forbindelse med virksomhedslukninger fra det regionale beskæftigelsesråd til Styrel-
sen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På den baggrund foretages en ændring af 
gruppering 019. 
 
5.68.95 Løn til forsikrede ledige, og personer under den særlige uddannelsesordning, 
og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning  ansat i kommuner samt til alterna-
tivt tilbud 
 
Som følge af beskæftigelsesreformen afskaffes kvote- og sanktionssystemet for of-
fentlige løntilskudspladser. På baggrund heraf ændres titlen på funktionen, henvisnin-
gen til ordningen slettes i den indledende tekst og gruppering 020 slettes. 
 
5.68.98 Beskæftigelsesordninger 
Som følge af beskæftigelsesreformen oprettes dels en regional uddannelsespulje til 
korte erhvervsrettede uddannelsesforløb for dagpengemodtagere dels en pulje til ud-
dannelsesløft for dagpengemodtagere. 
 
Der oprettes to nye grupperinger, 100 og 101 til registrering af udgifter til uddannel-
sespuljerne på funktion 5.68.98. 
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100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dag-
pengemodtagere med 80 pct. refusion, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats 
 
101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. refusion, jf. § 33 a 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
 
6.45.51 Sekretariat og forvaltning 
Med lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæf-
tigelsesindsatsen m.v. nedlægges de lokale beskæftigelsesråd. som følge heraf slet-
tes konteringsreglerne om tilskud fra puljen til de lokale beskæftigelsesråd på funktion 
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger. 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2015. 

Ad 8 Præciseringer vedrørende integrationsområdet 
På baggrund af tekstanmærkning nr. 150 under § 17 på finansloven for 2015 foreta-
ges en række præciseringer på funktion 5.46.60 Integrationsprogram og introduktions-
forløb m.v.: 

012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge 
integrationslovens § 24 d 
Det præciseres, at der alene konteres udgifter til ordinær danskuddannelse for perso-
ner, der fortsat er omfattet af et introduktionsforløb. Hvis en person fortsætter i dansk-
uddannelse efter introduktionsforløbets udløb (efter den tre-årige introduktionsperiode) 
skal udgifter til ordinær danskuddannelse konteres på gruppering 013. 

013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til 
voksne udlændinge m.fl. 
Det præciseres, at grupperingen også omfatter udgifter til ordinær danskuddannelse 
for personer, som efter udløbet af introduktionsforløbet (efter den 3-årige introdukti-
onsperiode) fortsætter i danskuddannelse. 

 
103 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til 

voksne udlændinge m.fl. 

Det præciseres, at grupperingen også omfatter udgifter til arbejdsmarkedsrettet 
danskundervisning for grænsependlere. Introdansk er erstattet af arbejdsmarkedsret-
tet danskundervisning, hvorfor teksten er rettet i forhold til dette.    
 
Præciseringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015. 
 
Ad 9 Ændringer på baggrund af sygedagpengereformen 
Som følge af sygedagpengereformen kan der alene hjemtages refusion af driftsudgif-
terne, hvis borgeren er visiteret til gruppe 2 eller 3, jf. § 12 i sygedagpengeloven. 
 
På funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats præcise-
res dette i konteringsreglerne på grupperingerne 007 og 008. 
 
Præciseringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2015. 

Ad 10 Øvrige ændringer på beskæftigelsesområdet 
På funktion 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige slettes følgende grupperinger: 
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 001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag 
 002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag 
 009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommu-

nalt bidrag 
 

Ændringerne skal ses i lyset af, at de pågældende ordninger er ophørt.  
 
Som følge af lov nr. 1602 af 22. december 2010 om ændring af lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og 
lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner blev den kommunale 
medfinansiering på 25 pct. af dagpenge i aktive perioder og på 50 pct. i passive perio-
der således ændret til 30/50 pct. i aktive perioder og 70 pct. i passive perioder med 
virkning fra 1. januar 2011. Uddannelsesydelsen blev tilsvarende afskaffet med virk-
ning fra 5. marts 2012, jf. lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv.  
 
De tre grupperinger har hidtil været anvendt til registrering af afløbsudgifter. 
 
På funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats foretages 
følgende ændringer: 
 
På gruppering 003 tilføjes selvforsørgende i kapitel 4. Det er allerede medtaget i kapi-
tel 3. 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2015. 

Ad 11 Oprettelse af nye grupperinger til vederlag til plejefamilier 
Der oprettes tre nye grupperinger på funktion 5.28.20 til kontering af vederlag til pleje-
familier: 
 
010 Plejefamilier – vederlag 
011 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser – vederlag 
012 Kommunale plejefamilier – vederlag 
 
Det præciseres, at de nye grupperinger skal anvendes til kontering af vederlag, uanset 
om kommunen selv organiserer plejeforholdet, eller om det er plejeforening eller fond, 
der står for udbetalingen. Det vil ikke være muligt at bogføre vederlag til plejefamilier 
på gruppering 001, 002 eller 008. 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2015. 
 
Ad 12 Præcisering af konteringsregler vedr. supplementsperioden  
Der er foretaget en opdatering af konteringsreglerne vedr. supplementsperioden i 
afsnit 7.0, således at de er i overensstemmelse med de ændrede konteringsregler 
vedr. supplementsperioden, der trådte i kraft i forbindelse med regnskab 2013, jf. pkt. 
6 i orienteringsskrivelse af 15. april 2013 og konteringsreglerne til funktion 8.28.17 
Mellemregninger med foregående og følgende år. 
  
Ad 13 Øvrige ændringer 
Punkterne 13a) – 13f) har alle virkning for regnskab 2014, mens punkt 13g) – 13h) har 
virkning for regnskab 2015 
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a) Der er foretaget en opdatering på hovedkonto 5 af henvisninger til servicelo-
ven. 
 

b) På funktion 5.32.32, gruppering 011, præciseres det, at betaling af private le-
verandører af personlig og praktisk hjælp skal registreres på denne gruppe-
ring. Betaling til friplejeboligleverandører registreres dog fortsat på grupperin-
gerne 012-014. 
 

c) I forlængelse af EU-domstolens dom i sag C-44/11 har SKAT meldt ud, at vis-
se gebyrer i forbindelse med kapitalforvaltning nu er pålagt moms. Det præci-
seres, at disse gebyrer skal konteres på funktion 6.45.51 med anvendelse af 
art 4.9. 
 

d) På funktion 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 
præciseres det, at efterregulering vedrørende afholdte udgifter, der ligger over 
regionernes indtægtslofter, konteres med art 7.6 Betalinger fra staten. 

 
e) Det præcises, at konteringsreglerne for fælles kommunale redningsberedska-

ber følger de regler, der allerede er beskrevet i budget og regnskabssyste-
mets kapitel 2.6 side 6 

 
f) Henvisningen til funktion 4.28.10 Centralvaskerier slettes i afsnit 2.6, side 6. 

Funktionen eksisterer ikke mere. 
 

g) Positivlisten til momsrefusionsordningen er ændret, så den afspejler ændrin-
ger i momsrefusionsbekendtgørelsen gældende for 2015. 
 

h) Kapitel 2.6 og 9.1 er ændret, så de afspejler ændringer i momsrefusionsbe-
kendtgørelsen gældende for 2015. 

 
Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”: 

 

Afsnit Side Punkt 

Kapitel 0   

0 3 I + II 

Kapitel 2   

2.6 4 h)2 

2.6 6 13f) 

2.6 8 13h) 

2.6 9-10 13g) 

Kapitel 3   

3.1 1 1 

3.2 1 2 

3.5.2 1 11 

3.5.2 2 13a) 

3.5.3 1 13a) 

3.5.5 1 8 

3.5.7 2 7 

3.5.7 5 6 

3.5.7 4-5 10 

3.5.9 1-4 7 
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Afsnit Side Punkt 

3.5.9 2 6 

3.7 1 1 

3.9 1-2 1 

Kapitel 4   

4.1 1, 3-6 1 

4.2 4-5 2 

4.3 4 3 

4.4 1 13d) 

4.5.2 1 13a) 

4.5.2 3 11 

4.5.3 2-4 13a) 

4.5.3 4 13b) 

4.5.5 3 og 5 8 

4.5.7 25-26 6 

4.5.7 7 7 

4.5.7 23-24 10 

4.5.9 1-2, 5, 7, 9-14 og 18-

20 

7 

4.5.9 3 10 

4.5.9 5 9 

4.5.9 1 10 

4.6 4 7 

4.6 4 13c) 

4.7 2 13c) 

4.7 4 1 

4.8 6 1 

4.9 5-7 1 

Kapitel 7   
7.0 5 12 

Kapitel 9   

9. indhold 1 h) 

9.1 1-7 13h) 

 
Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Susanne 
Wad Leth, swle@oim.dk, tlf. 72 28 25 80, eller Nicolai Pallisborg, npa@oim.dk, tlf. 72 

28 25 81. 
 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Wad Leth / 
Nicolai Pallisborg 
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Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 
 

Refusion af købsmoms samt refusion af tilskud i medfør af momsrefusionsordningens 
positivliste budgetteres og regnskabsføres på gruppering 002. Da hovedart 6 Finans-
udgifter anvendes ved registreringen, skal denne ske i form af en negativ udgiftsposte-
ring. 
 
På gruppering 004 budgetteres og regnskabsføres tilbagebetaling af momsrefusion i 
forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter), købsmoms af 
anlægsudgifter ved salg af anlæg, inden for 5 år samt tilbagebetaling af 17 ½ % af til-
skud fra fonde, private foreninger, institutioner m.v. og EU anlægstilskud. Reglerne er 
omtalt nedenfor. 
 
Refusion af købsmoms 
De momsbeløb, der refunderes gennem momsrefusionsordningen, omfatter afholdte 
momsudgifter på hovedkonto 0-6, bortset fra registreret moms, jf. afsnit 2.6.1. 
 
Fra denne hovedregel er der følgende specifikke undtagelser: 
 

 Momsudgifter vedrørende drifts- og anlægsudgifter på funktion 2.32.31 Busdrift 
(dog undtaget gruppering 002), 2.32.33 Færgedrift, 2.32.35 Jernbanedrift samt 
5.32.30 Ældreboliger.  

 Momsudgifter vedrørende anlægsudgifter for selvejende eller private institutioner 
på hovedkonto 5, såfremt institutionen har lejet sig ind eller vil leje sig ind i loka-
ler, der ejes eller opføres af andre end institutionen, eller hvis der ikke er indgået 
overenskomst med kommunen inden anlægsarbejdets igangsætning 

 Momsudgifter vedrørende tilsvarende anlægsudgifter for selvejende eller private 
institutioner på funktion 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn og 3.22.17 
Specialpædagogisk bistand til voksne og selvejende i det omfang disse efter kon-
teringsreglerne skal optages i kommunernes budgetter og regnskaber  

 
De nævnte momsudgifter kan ikke anmeldes til refusion via momsrefusionsordningen. 
Som følge heraf skal der i disse tilfælde som undtagelser fra hovedreglen ske registre-
ring af udgifterne inklusive moms i kommunernes budgetter og regnskaber. 
 
De momsbærende arter 
Administrationen af momsrefusionsordning er tilrettelagt således, at kommunerne må-
nedligt indberetter afholdte udgifter til købsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet 
med henblik på refusion. 
 
For at sikre en ensartet og entydig bestemmelse af de udgifter til købsmoms, som ind-
går i momsrefusionsordningen, er artsinddelingen opbygget således, at der kun på nog-
le bestemte arter registreres udgifter med købsmoms. 
 
Det drejer sig om 
 

 Art 2.2 Fødevarer 
 Art 2.3 Brændsel og drivmidler 
 Art 2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms) 
 Art 2.7 Anskaffelser 
 Art 2.9 Øvrige varekøb 
 Art 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 
 Art 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 
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Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 
 

De tilskud m.v., der kan anmeldes til refusion i momsrefusionsordningen, beregnes som 
en procent af de bogførte udgifter på bestemte funktioner og arter. Reglerne herom er 
fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om momsrefusionsordnin-
gen, og listen over betalinger og tilskud, der kan anmeldes til refusion – den såkaldte 
positivliste – er optaget som bilag til dette afsnit. 
 
Den del af de tilskud, som kan anmeldes til refusion i momsrefusionsordningen, bogfø-
res ikke på hovedkonto 0-6, men på funktion 7.65.87. Refusion af købsmoms. 
 
Fælleskommunal virksomhed 
Af hensyn til refusionsordningen gælder for fælleskommunal virksomhed, som i af én af 
fællesskabets kommuner regnskabsføres med fuld artsspecifikation på hovedkonto 0-6, 
at de andre kommuner i fællesskabet skal udgiftsføre betalinger til dette på art 4.7. 
Momsudgifterne anmeldes da til refusion af den regnskabsførende kommune, der her-
efter fremsender regninger eksklusive moms til de øvrige kommuner i fællesskabet. 
 
Dette gælder dog ikke, hvis den regnskabsførende kommune er momsregistreret på det 
pågældende område. I dette tilfælde skal der afregnes inklusive moms, jf. bemærknin-
gerne ovenfor om anvendelse af en ekstern udgiftsart, hvis der er tale om afregning af 
leverancer inklusive moms. 
 
Fælleskommunale virksomheder, der af administrative grunde er selvstændigt regn-
skabsførende, kan - såfremt der foreligger godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsmini-
steriet - anmelde købsmoms til refusion fra refusionsordningen gennem fællesskabets 
kommuner idet dog virksomhed, som kan henføres til funktionerne, 0.58.95 Rednings-
beredskab, er undtaget fra godkendelse. 
 
Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale forsynings- og forsyningslignende 
virksomheder kan som udgangspunkt ikke opnå godkendelse. 
 
Er der ikke tale om et tilskud eller overførsler, der skal konteres på art 5.9, kan fælles-
skabets købsmoms indgå i refusionen på følgende måde. Kommunernes betalinger til 
fællesskabets specificeres på en momsbærende betaling, der konteres på art 4.9, og 
en ikke-momsbærende betaling, der konteres på art 4.0. Opdelingen på momsbærende 
og ikke-momsbærende betaling foretages på grundlag af, hvor stor en del af betalingen 
der vedrører momsbelagte, henholdsvis ikke-momsbelagte, udgifter. Er der tale om en 
aconto-afregning med fællesskabet, må fordelingen foretages på grundlag af, hvor stor 
en del af betalingen der vedrører momsbelagte, henholdsvis ikke-momsbelagte udgif-
ter. Ved den endelige regnskabsaflæggelse må beløbene på art 4.9, henholdsvis art 4.0 
reguleres, således at de kommer til at svare til den rent faktiske fordeling af fællesska-
bets udgifter på momsbærende og ikke-momsbærende udgifter. 
 
Ved egentlige køb af varer og tjenesteydelser hos et fællesskab, der er selvstændigt 
regnskabsførende, konteres der på en af de sædvanlige udgiftsarter. 
 
Særligt om selvejende/private institutioner 
På selvejende og private institutioner, som er selvstændigt regnskabsførende efter 
kommunens standardkontoplan, kan regnskabsføringen foretages inklusive købsmoms. 
 
Ved overdragelsen af budgettet til institutionen kan de momsbærende arter tillægges 
købsmoms, således at bevillingskontrol i institutionen løbende sker på grundlag af ud-
gifter inklusive købsmoms. 
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Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 
 

 
Ved udbetaling af erstatninger for skader eller lignende skal købsmoms refunderet i 
forbindelse med udbedring af den pågældende skade ikke tilbagebetales til momsrefu-
sionsordningen. 
 
Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af tilskud til 
kommunen fra fonde, private foreninger, institutioner mv. er ikke omfattet af refusions-
ordningen. (Tilskud fra offentlige myndigheder og andre offentlige instanser er som 
udgangspunkt ikke omfattet af refusionsordningens tilbagebetalingsregel). 
 
Denne regel administreres ved, at et beløb svarende til 17,5 pct. af de nævnte typer af 
tilskud tilbagebetales til momsrefusionsordningen. Dette gælder, uanset om der er op-
nået større eller mindre refusion end tilbagebetalingen til momsrefusionsordningen. 
 
Tilbagebetalingen opføres på saldoopgørelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriet som 
en minuspost under gruppering 003 med modpost på gruppering 004. 
 
 
Eksempel: 
Eksemplet viser kontering af udgifter og købsmoms samt refusion heraf i forbindelse 
med folkeskoleområdet 
 
       Konto for 
 Konto for   Konto for refusion af 
 folkeskoler  Kassekonto købsmoms købsmoms 
      (på funktion 7.65.87, (på funktion 7.65.87, 
 (på funktion 3.22.01)(på funktion 8.22.01) grp 003) grp 002) 
6001)      6001)  

     1501)   

3002)     3002) 
     752)    
5003)     5003) 
     1253) 
3004)     3004) 
     754) 
      4255) 
    4256)    4256) 
 
  
Noter til kontoskitserne: 
 
1) Udgifter til øvrige varekøb - art 2.9 
2) Udgifter til anskaffelser - art 2.7 
3) Udgifter til entreprenør og håndværkerydelser - art 4.5 
4) Udgifter til øvrige tjenesteydelser m.v. - art 4.9 
5) Udgifter til købsmoms 
6) Refusion af købsmoms - opføres som "negativ udgift" på funktion 7.65.87, gruppering 002 
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Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 
 

BILAG 
Positivliste for kommuner 

gældende fra og med regnskab 2015 

Artkonto  Funktion  
 Moms- og lønsums-

andelsprocent 
   (Drift: 

 DR1) 
(Anlæg:  
DR3) 

Kommuner     

5.9 0.32.31 
Stadions, idrætsanlæg 
og svømmehaller  

55 85 

5.9 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter 50 85 
4.01) 3.22.08 Kommunale specialskoler  25 85 
4.01) 

3.30.46 
Ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov 

25 - 

4.6 3.22.10 
Bidrag til statslige og private sko-
ler 

25 85 

5.9 3.22.10 
Bidrag til statslige og private sko-
ler 

25 85 

4.6 3.22.12 Efterskoler og Ungdomskostskoler 25 85 
5.9 3.22.12 Efterskoler og Ungdomskostskoler 25 85 
5.9 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 55 85 
5.9 3.35.60 Museer 25 85 
5.9 3.35.63 Musikarrangementer 10 85 
5.9 3.35.64 Andre kulturelle opgaver 40 85 
5.9 3.38.74 Lokaletilskud 65 - 

4.01) 4.62.82 
Kommunal genoptræning og vedli-
geholdelsestræning 

39* 85 

4.7 og 4.8 4.62.82 
Kommunal genoptræning og vedli-
geholdelsestræning 

21* - 

4.09) 4.62.84 Fysioterapi 18 - 
5.2 4.62.85 Kommunal tandpleje 29* 85 
4.7 og 4.8 4.62.85 Kommunal tandpleje 21* - 
4.01) 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 39* 85 
4.7 og 4.8 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 21* - 
4.01) 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 39* 85 
4.7 og 4.8 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 21* - 
4.01) 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 39* 85 
4.7 og 4.8 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 21* - 

5.9 5.25.19 
Tilskud til puljeordninger, private 
klubber og privatinstitutioner 

25 - 

4.01) og 12) 
5.28.20 

Plejefamilier og opholdssteder mv. 
for børn og unge 

25 - 

4.01) 5.28.21 
Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge 

25 - 

4.01) 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 25 - 

4.02) 5.32.32 
Pleje og omsorg m.v. af ældre og 
handicappede 

15 - 

4.03) 5.32.32 
Pleje og omsorg m.v. af ældre og 
handicappede 

33* - 

4.04) 5.32.32 
Pleje og omsorg m.v. af ældre og 
handicappede 

25 - 

4.05) 5.32.33 
Forebyggende indsats for ældre og 
handicappede 

10 - 

4.01) 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 55 - 

5.26) 5.32.35 
Hjælpemidler, forbrugsgoder, bo-
ligindretning og befordring 

75 - 
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4.01) 5.35.40 
Rådgivning og rådgivningsinstitu-
tioner 

40 - 

4.01) 5.38.42 
Botilbud for personer med særlige 
sociale problemer 

25 - 

4.01) 5.38.44 
Alkoholbehandling og behand-
lingshjem for alkoholskadede 

20 - 

4.01) 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 20 - 
4.01) 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 15 - 
4.01) 5.38.52 Botilbud til midlertidige ophold 25 - 
5.9 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 25 85 
5.9 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 25 85 
4.01) 5.46.60 Introduktionsprogrammer mv. 25 85 

5.910) 5.68.90 
Driftsudgifter til den kommunale 
beskæftigelsesindsats 

25 - 

     
5.9 5.72.99 Øvrige sociale formål 15 - 
 
5.911) 6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 32 - 

     
Regioner     
4.01) 1.10.01 Sygehuse 39* - 
4.7 og 4.87) 1.10.01 Sygehuse 21* - 
4.08) 1.10.01 Sygehuse 61* - 
4.08 1.20.10 Almen lægehjælp 61* - 
4.08 1.20.11 Speciallægehjælp 61* - 
5.2 1.20.25 Høreapparater 75 - 

4.01) 2.10.01 
Sociale tilbud, specialundervisning 
og rådgivning 

25 - 

5.9 3.20.10 Tilskud til kulturelle aktiviteter 40 85 
     
* Momsandelsprocenten indeholder en lønsumsandelsprocent. 
1) Gælder alene ikke-momsbelagte tjenesteydelser fra private leverandører og selvejende institu-

tioner mv. uden driftsoverenskomst, der er et alternativ til kommunale eller regionale tilbud 
og som derfor registreres med ejerforholdskode 4 private. 

2) Gælder alene for registreringer på gruppering 009 Private leverandører af personlig og prak-
tisk hjælp. 

3) Gælder alene for registreringer på gruppering 004 Hjemmesygepleje, ejerforholdskode 4 
private. 

4) Gælder kun for registreringer på gruppering 012 og 013 
5) Gælder alene for registreringer på gruppering 003 Afløsning, aflastning samt tilbud om mid-

lertidigt ophold og gruppering 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med 
betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ejerforholdskode 4 private. 

6) Gælder ikke for motorkøretøjer. 
7) Gælder ikke for udgifter til højt specialiseret behandling (lands- og landsdelspatienter). 
8) Gælder kun for ydelser købt hos Statens Serum Institut. 
9) Gælder kun for registreringer på gruppering 001 Ridefysioterapi, ejerforholdskode 4 private. 
10) Gælder kun for registreringer på gruppering 005 og 006 
11) Gælder kun for registreringer på gruppering 001 Væksthuse 
12)  Gælder ikke for registreringer på gruppering 010 Plejefamilier – vederlag, 011 Netværksple-

jefamilier og slægtsanbringelser – vederlag samt 012 Kommunale plejefamilier – vederlag. 
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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 
 3 Anlæg 
  091 Tilslutningsbidrag for boliger 
  092 Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme 
1.35.43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker  
1.35.44 Tømningsordninger 
 1 Drift 
  093 Bidrag for tømning 
1.35.46 Klimainvesteringer 
 
 
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 
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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 
   002 Bus- og Rutebilstationer 
 
2.32.33 Færgedrift 
 1 Drift 
   001 Trafiktilskud 
2.32.34 Lufthavne 
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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 
  010 Plejefamilier – vederlag 
  011 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser – vederlag 
  012 Kommunale plejefamilier – vederlag 
  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) 

  014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, 
stk. 1) 

  015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11) 
   200  Ledelse og administration 
 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
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5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
 1 Drift 
  001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og 
§ 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4) 

  002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 
66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 
og 3) 

  092 Betaling (§ 159 og 160) 
   200  Ledelse og administration 
 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 
 1 Drift 
  092 Betaling (§ 159 og 160) 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 
 
5.32.30 Ældreboliger 
 1 Drift 
  001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 
  005 Lejetab 
  006 Eventuelt tab på garanti for indekslån 
  092  Lejeindtægter 
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 
 1 Drift 
  001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) 

omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 91 samt § 94) 
  002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv anta-

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

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

(Serviceloven § 83, jf. § 91) 
  011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Servicelo-

ven § 83, jf. § 93) 
  012 Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32) 

013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven 
§ 32) 

014 Ydelser efter servicelovens § 83 som kan pålægges egenbetaling  (fri-
plejeboligloven § 32) 

020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit 

valg af leverandør 
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit 

valg af leverandør 
   200  Ledelse og administration 

 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 
 1 Drift 
   001 Forebyggende hjemmebesøg  
   002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelo-

vens § 79 
   003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelo-

vens § 84) 
   004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig 

nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 
85 og 102) 

      092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 
   093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse 

med afløsning og aflastning 
   200  Ledelse og administration 
 
  2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 

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

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

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

24a 
  010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til 

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

selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21 
  012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsfor-

løb ifølge integrationslovens § 24 d 
  013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om dansk-

uddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
  014 Tolkeudgifter. 
  018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions-

forløb ifølge integrationslovens § 24 f 
  019  Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g 
  092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 
  097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 

§ 45, stk. 3, i integrationsloven 
  098 Berigtigelser   

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

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

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

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

 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011  
  002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 og 103 
  003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 018-019  
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011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093 
  003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 

samt regnskabsaflæggelse og revision) 
  004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 

014 minus gruppering 097 
  020  Tilskud fra EU 
  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på 

grp. 096 
 
5.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering 
 1 Drift 
  001 Tilskud til lejere 
  002 Lån til lejere af én og tofamilieshuse 
  003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 
  005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 
  006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger 
  091 Efterreguleringer 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
 
5.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering 

1  Drift 
   001 Boligsikring som lån 
  002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter § 29 b 
  003 Boligsikring som tilskud og lån 
  004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven 
  005 Boligsikring som tilskud 
  006 Almindelig boligsikring 
  007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 
  008 Tilskud til erhvervslejere 
  009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger 
  010  Boligsikring efter særligt behov uden refusion 
  091 Efterregulering 
  092  Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter  
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
     
 
5.57.78  Dagpenge til forsikrede ledige 
 1 Drift 

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

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

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

006  Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 
007  Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 
008  Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag
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010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kom-
munal medfinansiering 

011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 pct. kom-
munal medfinansiering 

 
5.57.79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 
 1 Drift 
   001  Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion 
  002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse og virksomhedspraktik 

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 
  006  Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordnin-

gen med 50 pct. refusion   
  007 Dækning af transportudgifter til ledige, der har opbrugt deres dagpen-

geret, 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, grp. 003 og 
007 

  004  Berigtigelser 
  006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 

med 50 pct. refusion, grp. 006. 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 
 1 Drift 

  001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 
 002 Afløb af øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 
 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og 

selvforsørgende 
 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende. 
 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 
 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 
 007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 
 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 
 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 
 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse 
 011  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 

012  Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 
 013  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kon-

tant- og uddannelseshjælpsmodtagere 
 014  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-

cering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 
 015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-

cering for dagpengemodtagere 
 090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt 

grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper 
 091 Tilskud vedrørende produktionsskoler 
 092 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt 

grundlag til øvrige målgrupper 
 2 Statsrefusion 

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede 
driftsloft, grp. 001-004, 010-012 og 015 minus grp. 090 og 091 

002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 
minus grp. 092 

 003 Berigtigelser  
 020 Tilskud fra EU 

 
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

  1 Drift 
 006   Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. 

refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 
100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 007   Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. 
   §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

 008   Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannel-
se med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede 
i erhverv m.v. 
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 013  Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 

§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
 014   Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusi-

on, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
 016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ord-

ning, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  
017 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til 

særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats  

019  Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, for for-
sikrede og ikke-forsikrede personer  

 102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – statslige og regio-
nale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats 

 103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – private arbejdsgive-
re, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 104 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede ledige over 55 år i 
private virksomheder, jf. §§ 67 a-67 c i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats 

 105  Løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede personer med handicap, jf. § 
15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt §§ 51 og 
52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – kommunale ar-
bejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 107 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 
50 pct. refusion 

2 Statsrefusion 
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og 

beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013, 014, 016 
og 017) 

 003 Berigtigelser 
 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handi-

cappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 
 005 Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 

50 pct. refusion (grp. 107) fra 2014 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.9 - side  3 

  
Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 

 
 

  006  Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-106) fra 
2011 

 
5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning 

og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner  
 1  Drift  
  001  Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelses-

indsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning 
og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med løntilskud  

 2 Statsrefusion  
  003 Berigtigelser (lov om aktiv en beskæftigelsesindsats § 110, stk. 5 og § 

111)  
  020 Tilskud fra EU  
 
5.68.96 Servicejob 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob) 
 
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 
 1 Drift 
  001 Løn til personer i seniorjob 
  002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs 
 2 Statsrefusion 
  002 Tilskud til kommunale seniorjob 
  003 Berigtigelser vedr. seniorjob 
 
5.68.98 Beskæftigelsesordninger 
 1 Drift 
  003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i 

virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c) 
  009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtage-

re og selvforsørgende 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 kontant- og uddannelseshjælps-
modtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 
pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 
77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a og b 

  012 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats §§ 31 b-31 f 

  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 § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum) 

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

  019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor 
  090 Jobpræmie til enlige forsørgere med 100 pct. refusion, jf.§ 2 i lov om 

toårig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere 
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  091 Tilbagebetaling af uretmæssig modtaget jobpræmie 

095 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. 
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats § 82 

100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb 
til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion, jf. § 33 a i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. refusi-
on, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 102  Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats  

103   Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige 
grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats  

 
 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 pct. refusion  

  009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen 
  010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 

og 103) 
   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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7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.  
 
 
RENTER AF LIKVIDE AKTIVER (22) 

7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
7.22.07 Investerings- og placeringsforeninger 
7.22.08 Realkreditobligationer 
7.22.09 Kommunekreditobligationer 
7.22.10 Statsobligationer m.v. 
7.22.11 Likvide aktiver udstedt i udlandet 
 
 
RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28) 

7.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 
7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 
7.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 
 
 
RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32) 

7.32.20 Pantebreve 
7.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
7.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 
7.32.23 Udlån til beboerindskud 
7.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
7.32.26 Ikke-likvide obligationer 
7.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
 
 
RENTER AF UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (35) 

7.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 
7.35.31 Gasforsyning 
7.35.32 El-forsyning 
7.35.33 Varmeforsyning 
7.35.34 Vandforsyning 
7.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 
 4 Renter 
  001 Ordninger for dagrenovation – restaffald 
  002 Ordninger for storskrald og haveaffald 
  003 Ordninger for glas, papir og pap 
  004 Ordninger for farligt affald 
  005 Genbrugsstationer 
  006 Øvrige ordninger 
  007 Generel administration 
7.35.36 Klimainvesteringer 
 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 

7.50.50 Kassekreditter og byggelån 
 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 

7.51.52 Anden gæld 
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9 Balance 
 
LIKVIDE AKTIVER (22) 

9.22.01 Kontante beholdninger 
9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
9.22.07  Investerings- og placeringsforeninger 
9.22.08 Realkreditobligationer 
9.22.09 Kommunekreditobligation 
9.22.10 Statsobligationer m.v. 
9.22.11 Likvide aktiver udstedt i udlandet 
 
TILGODEHAVENDER HOS STATEN (25) 

9.25.12 Refusionstilgodehavender 
9.25.13 Andre tilgodehavender 
 8 Aktiver 
  001 Kontante tilgodehavender hos staten som følge af delingsaftalen  
 
KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28) 

9.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
9.28.15 Andre tilgodehavender 
9.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 
9.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 
9.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 
 8 Aktiver  
  001 Kontante tilgodehavender hos andre kommuner som følge af 

delingsaftalen 
  002 Kontante tilgodehavender hos regioner som følge af delingsaftalen 
 
LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32) 

9.32.20 Pantebreve 
9.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
 8 Aktiver 
  001 Netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber 
9.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 
9.32.23 Udlån til beboerindskud 
9.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 
 8 Aktiver  
  001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 
  002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger 
  003 Driftsstøttelån 
9.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
 8 Aktiver  
  001 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a stk.7 i lov om aktiv socialpolitik) 
  002 Registrering af det samlede tilgodehavender i form af lån til betaling af 

ejendomsskatter 
   003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen 
  004  Udlån til regioner som følge af delingsaftalen 
  005  Udlån til staten som følge af delingsaftalen 
 
9.32.26 Ikke-likvide obligationer 
9.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
 8 Aktiver 
  001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden
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UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (35) 

9.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 
9.35.31 Gasforsyning 
9.35.32 El-forsyning 
 8 Aktiver 
  001 Pensionsforpligtigelse for tjenestemænd 
  002 Udlæg vedrørende elselskabernes sideordnede aktiviteter  
9.35.33 Varmeforsyning 
9.35.34 Vandforsyning 
9.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 
 8 Aktiver   
  001 Ordninger for dagrenovation – restaffald 
  002 Ordninger for storskrald og haveaffald 
  003 Ordninger for glas, papir og pap 
  004 Ordninger for farligt affald 
  005 Genbrugsstationer 
  006 Øvrige ordninger 
  007 Generel administration 
9.35.36 Klimainvesteringer 
 
AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING FOR 
ANDRE (38) 

9.38.36 Kommuner og regioner m.v. 
9.38.37 Staten 
 
 
AKTIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (42) 

9.42.40 Beskyttelsesrumspulje 
9.42.41 Alderssparefond 
9.42.42 Legater 
9.42.43 Deposita 
9.42.44 Parkeringsfond 
 
 
PASSIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (45) 

9.45.45 Alderssparefond 
9.45.46 Legater 
9.45.47 Deposita 
 
 
PASSIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING FOR 
ANDRE (48) 

9.48.48 Kommuner og regioner m.v. 
9.48.49 Staten 
 
KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 

9.50.50 Kassekreditter og byggelån 
 
KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 

9.51.52 Anden gæld 
  9 Passiver  
   105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen  
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Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 
 
 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheder, 
spildevandsanlæg og renovation m.v. 
 
Det bemærkes, at de kommunale forsyningsvirksomheder er omfattet af reglerne om 
momsregistreret virksomhed. I afsnit 2.6. er nærmere redegjort for reglerne vedrørende 
moms på forsyningsområdet 
 
 
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (22) 

Forsyningsvirksomhederne adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at de 
skal hvile i sig selv, dvs. at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. 
Dog gælder særlige regler for el-forsyning samt vand- og spildevandsområdet, herun-
der klimainvesteringer, der er beskrevet nedenfor. 
 
Forsyningsvirksomhederne er undergivet kommunalbestyrelsens beslutningskompeten-
ce og administreres af kommunerne. Budgetter og regnskaber for forsyningsvirksom-
hederne skal derfor indgå i de kommunale budgetter og regnskaber, men hvile-i-sig-
selv-princippet medfører, at forsyningsvirksomheder betragtes som eksterne i forhold til 
de øvrige kommunale aktiviteter. Ydelser, som leveres mellem kommunen og forsy-
ningsvirksomhederne, registreres derfor på følgende måde: 
 

 Leverancer fra kommunens egne forsyningsvirksomheder registreres under art 
4.9 

 Forsyningsvirksomhedernes andele af kommunens almindelige administra-
tionsudgifter overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen fra hovedkonto 6 
til funktionerne for forsyningsvirksomhederne på hovedkonto 1, hvor beløbene 
debiteres som fremmede tjenesteydelser under art 4.0 

 De beregnede renter af kommunens mellemværende med forsyningsvirk-
somhederne registreres på forsyningsvirksomhederne på hovedart 6 eller 8 og 
modposteres på funktionerne under hovedfunktion RENTER AF UDLÆG VED-
RØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER på hovedkonto 7. 

 
I forbindelse med regnskabsafslutningen registreres renterne for mellemværendet mel-
lem kommunen og de enkelte forsyningsområder på funktionerne for forsyningsvirk-
somhederne. Forrentningen beregnes på følgende måde: 
 
Kommunens gæld til og tilgodehavende hos de kommunale forsyningsvirksomheder 
skal fra og med 1992 forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. Der an-
vendes som hovedregel samme rentesats ved forrentning af gæld og tilgodehavender.  
 
Forrentningen skal som minimum beregnes én gang årligt på grundlag af de mellemvæ-
render mellem kommunen og de enkelte kommunale forsyningsvirksomheder, der ved 
regnskabsårets begyndelse er opført på finansiel status. 
 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at foretage forrentning på grundlag af opgørelser 
over kommunens mellemværender med forsyningsvirksomhederne i løbet af regn-
skabsåret, f.eks. månedlige eller kvartalsvise opgørelser. 
 
Såfremt der er tale om et negativt beløb, krediteres det beregnede rentebeløb den rele-
vante funktion for forsyningsvirksomheder på hovedkonto 1. 
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Det bemærkes, at kommunale forsyningsvirksomheder vedrørende netvirksomhed er 
omfattet af almindelig skattepligt. Skattebetalinger vedrørende den kommunale elforsy-
ning registreres på en særskilt driftsgruppering på funktion 1.22.02. 
 
Vand- og spildevandsforsyning 
Som følge af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, er vand- og 
spildevandsområdet ikke omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv-princip, men 
reguleret i selve loven. Der skal derfor ikke ud fra dette hensyn beregnes forrentning af 
mellemværende mellem kommunen og vand- og spildevandsforsyningen eller overføres 
andel af kommunens generelle administrationsudgifter. 
 
Efter § 15, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, kan 
kommuner kun deltage i aktiviteter forbundet med vand- og spildevandsforsyning, hvis 
aktiviteterne udøves i et eller flere selskaber, som drives i aktie- eller anpartsselskabs-
form. Eksisterende kommunale fællesskaber efter § 60 i den kommunale styrelseslov er 
dog undtaget fra kravet. 
 
I de kommuner, hvor vand- og spildevandsforsyningen er selskabsgjort, skal det mel-
lemværende, der har været registreret i balancen i de kommunale regnskaber på funk-
tion 9.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt og funktion 9.35.34 Vandforsy-
ning, afvikles i perioden frem til 1. januar 2020. Det fremgår af Miljøministeriets be-
kendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber, at 
dette mellemværende skal forrentes med markedsrenten. 
 
Da vand- og spildevandsforsyningen ikke længere er omfattet af det kommunalretlige 
hvile-i-sig-selv princip, skal mellemværendet registret på 9.35.30 og 9.35.34 med virk-
ning fra og med regnskab 2010, ikke længere reguleres for det løbende resultat på 
funktion 1.22.04 og 1.35.40-1.35.44. 
 
Klimainvesteringer 
I henhold til lov nr. 61 af 29. januar 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spil-
devandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb kan spildevandsforsyningsselska-
ber på visse betingelser medfinansiere projekter, som gennemføres af bl.a. kommuner, 
og som samtidig tjener til at gennemføre aktiviteter i forbindelse med håndtering af tag- 
og overfladevand, der aflaster spildevandsforsyningsselskabernes indsats inden for 
blandt andet klimatilpasning. 
 
Den del af klimainvesteringerne, der vedrører spildevandselskabernes andel følger 
reglerne for forsyningsvirksomheder, da området skal hvile-i-sig-selv og er momsregi-
stret virksomhed, ligesom det gælder for forsyningsvirksomhederne. 
 
1.22.01 Gasforsyning 
Ud over de generelle bemærkninger til hovedfunktionen gælder følgende for funktion 
1.22.01, jf. også bemærkningerne til statuskontiene 9.35.30-9.35.35: 
 
Hvis der til gasforsyningen indkøbes gas fra et kommunalt konverteringsanlæg på ho-
vedkonto 1, registreres dette køb ved anvendelse af art 2.3. 
 
Indskud til regionale naturgasselskaber registreres på funktion 8.32.21 og aktiveres på 
funktion 9.32.21. Mellemregningskontoen for gasforsyningen (9.35.31) belastes ikke af 
disse indskud. 
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1.22.02 El-forsyning 
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende elforsyning. Det bemærkes, 
at registreringerne på funktionen ikke er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, jf. det 
indledende afsnit herom.  
 
Tilslutningsafgifter krediteres el-forsyningens driftskonto under art 7.9. 
 
Produktion af el ved forbrænding af affald registreres ikke her, men på funktion 1.38.66 
Øvrige ordninger og anlæg. 
 
Der henvises i øvrigt til det indledende afsnit vedrørende elforsyning. 
 
1.22.03 Varmeforsyning 
Ud over de generelle bemærkninger til hovedfunktionen gælder følgende for funktion 
1.22.03, jf. også bemærkningerne til statuskontiene 9.35.30-9.35.36: 
 
Tilslutningsafgifter krediteres varmeforsyningens driftskonto under art 7.9. 
 
1.22.04 Vandforsyning 
Ud over de generelle bemærkninger til hovedfunktionen gælder følgende for funktion 
1.22.04, jf. også bemærkningerne til statuskontiene 9.35.30-9.35.36: 
 
Tilslutningsafgifter krediteres vandforsyningens driftskonto under art 7.9. 
 
Kommunale tilskud til anden offentlig og/eller privat vandforsyning registreres på denne 
funktion på driftsgruppering 002. Udgifterne på denne gruppering overføres ikke til fi-
nansiel status. 
 
1.22.06 Andre forsyningsvirksomheder 
Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende andre forsynings-
virksomheder, eksempelvis fællesantenneanlæg. De generelle bemærkninger til hoved-
funktionen kan i nogle tilfælde finde anvendelse. 
 
 
SPILDEVANDSANLÆG (35) 

På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale spil-
devandsanlæg 
 
Ifølge lov om betalingsregler for spildevandsanlæg skal der den 1. januar 1993 være 
udarbejdet en fælles betalingsvedtægt for kommunens spildevandsanlæg 
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Tilslutningsbidrag vedrørende spildevandsanlæg skal altid registreres som an-
lægsindtægter. Alle øvrige brugerbetalinger skal registreres som driftsindtægter. Tilslut-
ningsbidrag, der pålignes kommunale anlægsopgaver, registreres som eksterne udgif-
ter og indtægter, dvs. ved anvendelse af art 4.9 og 7.9. 
 
I regnskabsteknisk henseende behandles spildevandsanlæg stort set på samme måde 
som forsyningsvirksomheder, jf. bemærkningerne til hovedfunktion FORSYNINGS-
VIRKSOMHEDER samt bemærkningerne til statuskontiene 9.35.30-9.35.36. 
 
1.35.40 Fælles formål 
På funktionen registreres fællesudgifter og -indtægter samt beløb, der ikke objektivt kan 
fordeles på funktionerne 1.35.43 og 1.35.44 
 
På funktionen registreres således spildevandsanlæggenes samlede andel af ad-
ministrationsudgifter samt beregnede renter af kommunens mellemværende med spil-
devandsanlæggene.  
 
På funktionen registreres også alle brugerbetalinger (bortset fra tømningsordninger). 
 
Tilslutningsbidragene konteres under anlæg på følgende autoriserede særlige anlægs-
grupperinger, som skal anvendes i såvel budgettet som regnskabet: 
 
  091 Tilslutningsbidrag for boliger 
 
  092 Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme 
 
Vandafledningsbidrag, særbidrag og vejafvandingsbidrag opkræves med hjemmel i 
loven § 2 a. Vandafledningsbidraget består af et variabelt kubikmeterafhængigt bidrag 
og evt. et fast årligt bidrag. Alle de nævnte bidragstyper konteres under drift på følgen-
de autoriserede driftsgrupperinger: 
 
  091 Vejafvandingsbidrag – kommunale veje og private fællesveje 
 
  092 Vejafvandingsbidrag – statsveje 
 
  093 Vandafledningsbidrag, boliger og erhvervsejendomme 
 
  096 Særbidrag 
 
Det bemærkes, at bidrag, der er pålignet kommunen for kommunale ejendomme, veje, 
private fællesveje m.v., skal registreres som (eksterne) indtægter på funktion 1.35.40, 
men udgiftsføres på de funktioner, hvor udgifter og indtægter vedrørende de pågæl-
dende ejendomme og veje m.v. i øvrigt konteres. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter og indtægter vedrørende tømningsordninger regi-
streres på funktion 1.35.44. 
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1.35.43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker 
På funktion 1.35.43 registreres udgifter og indtægter vedrørende spildevandsanlæg, 
herunder udgifter og indtægter vedrørende hoved- og detailkloakker samt rens-
ningsanlæg. 
 
1.35.44 Tømningsordninger 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med tøm-
ningsordninger for bundfældningstanke m.v., herunder andel af administrationsudgifter 
og beregnede renter af kommunens udlæg. Bidragene opkræves med hjemmel i lovens 
§ 1, stk. 3. I denne forbindelse bemærkes, at tømningsordninger skal hvile i sig selv. 
Mellemregningsforholdet med kommunen skal opføres særskilt på finansiel status un-
der funktion 9.35.30. 
 
Der er på funktionen autoriseret en særlig driftsgruppering 093 til registrering af bidrag 
for tømning. 
 
1.35.46 Klimainvesteringer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. klimainvesteringer. Som udgif-
ter føres spildevandsforsyningsselskabernes andel af investeringerne, der vedrører 
håndtering af tag- og overfladevand, der aflaster spildevandsforsyningsselskabernes 
indsats inden for blandt andet klimatilpasning. Den kommunale del af investeringerne 
registreres på den funktion, som formålet med den kommunale del af investeringerne 
vedrører, f.eks. veje, vandløb og rekreative arealer. Som indtægter registreres betalin-
ger fra spildevandsforsyningsselskaber til kommunen som led i medfinansieringen af 
klimainvesteringerne. 
 
I regnskabsteknisk henseende behandles klimainvesteringer på stort set samme måde 
som forsyningsvirksomheder, jf. bemærkningerne til hovedfunktion FORSYNINGS-
VIRKSOMHEDER samt bemærkningerne til statuskontiene 9.35.30-9.35.36.  
 
AFFALDSHÅNDTERING (38) 
Principperne for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer fremgår 
af affaldsbekendtgørelsens kap. 8. Der sondres i bekendtgørelsen mellem gebyrer ved-
rørende generelle administrationsomkostninger og de enkelte affaldsordninger. Kom-
munalbestyrelsen skal opgøre omkostningerne ved den enkelte affaldsordning efter 
funktionerne 1.38.61-1.38.66, således at den samlede gebyrindtægt for hver ordning 
alene skal dække kommunens omkostninger til ordningen. De generelle administrati-
onsomkostninger, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger, registreres på 
funktion 1.38.60 og finansieres ligeledes af gebyrer. 
 
Da hovedfunktionen AFFALDSHÅNDTERING som anført er gebyrfinansieret efter hvile-
i-sig-selv-princippet, skal der foretages mellemregning mellem kommunen og de ord-
ninger, der registreres under de enkelte funktioner. Dette indebærer, at funktionerne 
regnskabsteknisk for disse områder behandles på samme måde som forsyningsvirk-
somhederne, dvs.: 
 
• Med overførsel af andel af administrationsudgifter 
• Med beregnede renter af kommunens udlæg 
• Optagelse på status af kommunens udlæg, hvilket i givet fald skal ske på funktion 

9.35.35, grupperingerne 001-007. 
 
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til hovedfunktionen FORSYNINGSVIRKSOM-
HEDER samt bemærkningerne til statuskontiene 9.35.30-9.35.36.  
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  003 Entrepriser 

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

 
  004 Eget regi 

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

 
  005 Andet 

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

 
2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter anlæg (dranst 3) af standardforbed-
ringer af eller på eksisterende færdselsarealer. F.eks. sideudvidelser, helleanlæg, 
svingbaner, rundkørsler, etablering af nyt udstyr og udskiftning til bedre standard. 
 
På kontoen for det enkelte arbejde registreres tillige udgifter og indtægter vedrørende 
samtlige følgearbejder. 
 
Det bemærkes, at udgifter vedrørende planlægning af standardforbedringer registreres 
på funktion 2.28.11. 
 
På funktionen er i regnskabet autoriseret samme anlægsgrupperinger som anført under 
2.28.22 Vejanlæg. 
 
 
KOLLEKTIV TRAFIK (32) 

2.32.30 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på 
funktionerne 2.32.31-2.32.35. 
 
2.32.31 Busdrift 
På denne funktion registreres kommunale tilskud til trafikselskaber, samt udgifter og 
indtægter i tilknytning til kommunens bus- og rutebilstationer mv. 
  
Øvrig busdrift konteres på den kommunale aktivitet (funktion), som busdriften udføres 
for. 
 
Der er autoriseret følgende gruppering på funktionen: 
 
 001  Tilskud til trafikselskaber 

Her registreres den del af tilskuddet til trafikselskaber for busruter, der 
udføres af private leverandører. Tilskuddet registreres ved anvendelse af 
art 5.9. Den øvrige del af tilskuddet til trafikselskabet registres direkte på 
funktionen. 
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 002 Bus- og rutebilstationer 
Her registreres indtægter og udgifter til drift og vedligehold af kommu-
nens bus- og rutebilstationer mv.   
 

 Bemærk at konteringer på gruppering 002 giver adgang til momsrefusion. 
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Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkost-
ningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100. 
 
Vedrørende kategoriseringen af udgifter på omkostningssted henholdsvis fælleskonti 
henvises i øvrigt til beskrivelsen af vejledende kontoplan nedenfor. 
 
Der er på funktion 3.22.05 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger. 
 
  002 Søskendetilskud 
   Her registreres udgifter til søskendetilskud. 
 
  003 Fripladser i skolefritidsordninger 

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

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

  
 200 Ledelse og administration 

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

3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af ele-
ver i henhold til folkeskolelovens § 26.  
 
Dog registreres udgifter til befordring i forbindelse med specialundervisning i regionale 
tilbud, jf. § 26, stk. 3, under funktion 3.22.07, og udgifter til befordring i forbindelse med 
henvisning af elever til specialundervisning på kommunal specialskole, jf. § 26, stk. 1 og 
2, herunder til dagbehandlingshjem, jf. § 26, stk. 4, konteres under funktion 3.22.08, 
gruppering 005. 
 
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, 

stk. 3 
Her registreres kommunernes indtægter og udgifter i forbindelse med specialundervis-
ning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdæk-
kende institutioner, der varetages af regionerne.   
 
Kommunernes køb af pladser eller udgifter i øvrigt til lands- eller landsdelsdækkende 
tilbud, der varetages af regionen, registreres med art 4.8 Betaling til regionen. Der er på 
funktion 3.22.07 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger. 

  001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 
   Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansie-

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

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

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

  003 Udgifter til befordring  
   Her konteres udgifter, der er forbundet med befordring af elever til og 

fra regionale undervisningstilbud.  
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Hovedkonto 4 Sundhedsområdet  
 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale sund-
hedsindsats.  
 
SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 

Denne hovedfunktion omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige for-
anstaltninger, hvor administrationen af ydelserne er henlagt til kommunerne i henhold til 
sundhedsloven. 
 
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 
Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen.  
 
Der er autoriseret 6 grupperinger på funktionen.  
 
  002 Stationær somatik 

  003 Ambulant somatik 

  004 Stationær psykiatri 

  005 Ambulant psykiatri 

  006 Praksissektoren (Sygesikring) 

  007 Genoptræning under indlæggelse 

 
Bidragene registreres med art 4.8 Betalinger til regionen.  
 
Efterregulering vedrørende afholdte udgifter, der ligger over regionernes indtægtslofter 
konteres med art 7.6 betalinger fra Staten. 
 
4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 
Her registreres kommunernes indsats i forbindelse med kommunal genoptræning efter 
sundhedsloven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning 
af borgere efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens § 140), samt genoptræning 
og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86.  
 
Det bemærkes, at træning efter servicelovens § 86 til personer med ophold i boformer 
efter servicelovens §§ 107-110, som ydes i forbindelse med botilbuddet, registreres på 
funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50 og 5.38.52 og træning efter servicelovens § 86 til 
personer med ophold i friplejeboliger der er certificerede til at levere denne ydelse, regi-
streres på funktion 5.32.32 gruppering 013. 

 
Der er autoriseret to grupperinger på funktionen.  

 
  001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 

Her registreres udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funkti-
onsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning 
til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1 i lov om social service. 
 
Endvidere registreres udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller 
psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86, stk. 2 i lov om social 
service. 
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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 og § 76 
a, stk. 2, i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til ud-
slusningsophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 76, stk. 3, nr. 3 
i lov om social service. Det bemærkes, at vederlaget til plejefamilier 
skal konteres på gruppering 010. 

 
  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, og § 76 a, stk. 2, i lov om social service. Det bemærkes, at ve-
derlaget til netværksplejefamilier skal konteres på gruppering 011.
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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. Det bemærkes, at vederlaget til 
kommunale plejefamilier skal konteres på gruppering 012. 

 
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. 
 

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

011 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser – vederlag 
Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse børns og unges an-
bringelse uden for hjemmet i netværksplejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 
2, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i lov om social service.  
 

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

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. § 11, § 50 a, stk. 1, § 
52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, § 52 a, § 54 og § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social 
service. Udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, 
der ydes til børn og unge efter §§ 83, 84 og 86 stk. 2, i medfør af § 44 i lov om social 
service konteres ligeledes på denne funktion. 
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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. 

 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.2 - side  5 

  
Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 
 

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 foranstaltninger efter § 52, stk. 3, hvis 

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

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

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

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

    
  013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 

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

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

 
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.57.76, gruppering 
005. 

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

 Lån til beboerindskud registreres på funktion 8.32.23. 
 
Det bemærkes, at drifts- og anlægsudgifter vedrørende ældreboliger ikke indgår i 
momsudligningsordningen. 
 
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk 
hjælp (hjemmehjælp), efter §§ 83 og 94 i lov om social service.  
 
Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende tilskud til personlig og praktisk 
hjælp mv., som modtageren selv antager, og til borgerstyret personlig assistance til 
personer med nedsat funktionsevne efter §§ 95-96 i lov om social service.  
 
Desuden registreres indtægter og udgifter vedrørende hjemmesygepleje efter sund-
hedsloven. 
 
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende disse serviceydelser såvel 
for personer i eget hjem, herunder plejeboliger, ældreboliger o.l., som for personer med 
ophold på plejehjem og beskyttede boliger.  
 
Det bemærkes, at udgifter vedrørende den centrale administration og myndighedsfunk-
tionen i relation til den personlige og praktiske hjælp, ikke skal registreres på funktion 
5.32.32, men på hovedkonto 6. 
 
Endvidere bemærkes, at udgifter efter servicelovens § 83 og til hjemmesygepleje efter 
sundhedsloven, som ydes i forbindelse med ophold i boformer efter servicelovens §§ 
107-110, registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50 og 5.38.52. Udgifter til 
genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86 registreres på grup-
pering 001 under funktion 4.62.82, dog undtaget udgifter til friplejeboligleverandørers 
leverancer af genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86. Sidst-
nævnte udgifter registreres på 5.32.32 gruppering 013. 
 
På funktionen registreres desuden driftsudgifter vedrørende servicearealer (f.eks. fæl-
leskøkken til madudbringning, administrationslokaler til hjemmesygepleje, personlig og 
praktisk hjælp og lignende) opført i forbindelse med kommunale ældreboliger. Det be-
mærkes, at anlægsudgifter ikke kan finansieres efter reglerne for ældreboliger. Det 
statslige tilskud samt anlægsudgiften til etablering af servicearealer registreres under 
dranst 3 på funktion 0.25.18 
 
Udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madservice-
ordninger og udgifter til øvrige momsregistrerede private producenter af serviceydelser 
skal registreres på gruppering 009. 
 
Der er registreret tre grupperinger til registrering af udgifter til friplejeboligleverandører-
nes leverancer efter servicelovens §§ 83, 85, 86, 87, 97, 98 og 102. 
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Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af betaling for serviceydelser. 
Det bemærkes, at betalingen for husleje og for el og varme for beboere på plejehjem og 
beskyttede boliger registreres på funktion 5.32.34, gruppering 094 og 096. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001 Kommunens leverance af personlig og praktisk hjælp (hjemme-
hjælp) omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens §§ 83 og 
94) 

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

 
Her registreres endvidere udgifter vedrørende integrerede plejeordnin-
ger (f.eks. integreret hjemmehjælp og hjemmesygepleje) for personer, 
der er omfattet af frit valg af leverandør med hensyn til hjemmehjælp, 
såfremt det ikke er muligt at fordele udgifterne på de relevante gruppe-
ringer. 
 
Det bemærkes at udgifter til ydelser efter servicelovens § 83, som er 
undtaget frit valg af leverandør, jf. § 93, skal registreres på gruppering 
11. Udgifter til friplejeboligleverandørers leverancer af ydelser efter ser-
vicelovens § 83 registreres dog på gruppering 012 eller 014 afhængig 
af, om der kan pålægges egenbetaling efter servicelovens § 161. 

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

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

antager (Serviceloven § 95) 

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

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

 
  003 Tilskud til borgerstyret personlig assistance (Serviceloven § 96) 

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

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. 
sundhedslovens kapitel 38, herunder udgifter og indtægter til private 
leverandører af hjemmesygepleje. 
   

  009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemme-
hjælp), (Serviceloven, § 83, jf. § 91) 

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

 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Ser-
viceloven § 83, jf. § 93) 

Her registreres udgifter til kommunens egen leverance samt betaling til 
private leverandører (ekskl. friplejeboligleverandører) af personlig hjælp 
og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 
og madserviceordninger, jf. § 83, herunder personlig hjælp og pleje 
m.v. vedrørende børn, jf. § 44, til personer, som ikke er omfattet af frit 
valg af leverandør, jf. § 93. Det er personer, som er beboere i plejehjem 
m.v., jf. § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om 
almene boliger, samt støttede private andelsboliger m.v. eller lov om 
boliger for ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende bo-
ligenheder. Kommunens udgifter til vikarbureauer registreres ligeledes 
her. 
 
Det bemærkes, at udgifter til hjælp som kommunen yder efter § 83 til 
personer, der er omfattet af frit valg af leverandør, registreres på grup-
pering 001.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til private leverandører af person-
lig og praktisk hjælp skal registreres på gruppering 009. 

 
Udgifter til friplejeboligleverandørers leverancer af ydelser efter service-
lovens § 83 registreres på gruppering 012 eller 014 afhængig af, om 
der kan pålægges egenbetaling efter servicelovens § 161 eller ej. 

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

 
  012 Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger (friplejeboligloven § 

32) 

Her registreres kommunernes udgifter til friplejeboligleverandørers le-
verance af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83 og 87, 
jf. friplejeboliglovens § 32. Ydelser som kan pålægges egenbetaling i 
henhold til servicelovens § 161 registreres dog på gruppering 014. 
 
Det bemærkes, at kommunernes udgifter til friplejeboligleverandørers 
leverancer af ydelser i henhold til servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 
102 registreres på gruppering 013. 
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 011  Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram 

til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21 

    Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 
21 til selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp, og som deltager i et integrationspro-
gram. Dette omfatter også udgifter til danskuddannelse, der som led i 
integrationsprogrammet har en varighed på op til 5 år, jf. integrationslo-
ven § 16, stk. 6.   

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

onsforløb ifølge integrationslovens § 24 d 

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

     
  013  Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

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

 

  014  Tolkeudgifter 

Her registreres tolkeudgifter vedrørende personer omfattet af integrati-
onsloven.
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    Her registreres desuden resultattilskud til udlændinge, der efter intro-

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

 

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

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

 
  103  Arbejdsmarkedsrettet dansk for udenlandske arbejdstagere, med-

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

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

 
Tilskud fra staten på 5.46.60 registreres med art 8.6 Statstilskud.  
 
2 Statsrefusion 
 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011  

  Her registreres statsrefusion af udgifter til integrationsprogrammer 
 
  002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 og 103 

Her registreres statsrefusion af udgifter til danskuddannelse til øvrige kursi-
ster, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af inte-
grationsloven eller deltager i danskuddannelse efter lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. Desuden registreres statsrefusion af udgifter til arbejdsmar-
kedsrettet dansk. 
 

  003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 og 018-019  
 
  Her registreres statsrefusion af udgifter til introduktionsforløb 
 
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp til udlæn-
dinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige 
tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. 
 
Det bemærkes, at der under dranst 2 er autoriseret to grupperinger til kontering af 
statsrefusion vedrørende kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram-
met og hjælp i særlige tilfælde. Grupperingerne under dranst 2 følger inddelingen under 
dranst 1. 
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  004 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder og ud-
gifter efter LAS § 12, stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk. 3. 

 

Her registreres udgifter til uddannelseshjælp til personer under 30 år 
uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der ikke er i aktivt til-
bud (passive perioder), jf. § 23 i lov om aktiv socialpolitik. 
Endvidere registreres udgifter til aktivitetstillæg til de personer, der har 
tilkendegivet, at de pågældende ønsker et aktivt tilbud efter lov om ak-
tiv beskæftigelsespolitik. Der registreres endvidere udgifter efter LAS § 
12. stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk. 3 til en person, der er påbegyndt en ud-
dannelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tids-
punkt, hvor personen får udbetalt uddannelsesstøtte, og til en enlig 
person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet i en periode mel-
lem to uddannelsesforløb eller mellem uddannelsens grund-_ og ho-
vedforløb. 

 

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

Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer fyldt 30 år og som 
har forsørgelsespligt over for børn, jf. § 25, stk. 2, nr. 1, i lov om aktiv 
socialpolitik.  

 
Desuden registreres udgifter til kontanthjælp til personer under 30 år, 
der forsørger eget barn i hjemmet, jf. § 25, stk. 3, nr. 1, 2 og 3, i lov om 
aktiv social politik. 
 
Desuden registreres udgifter til personer under 30 år, som har en do- 
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som følge heraf reguleres tilsvarende. 
 
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 
På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikre-
de, hvortil kommunen i 2010 bidrog til finansieringen med 25 eller 50 pct. af udgifterne, 
jf. § 82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Fra 1. januar 2011 registreres udgifter 
vedrørende arbejdsløshedsdagpenge med 50, 70 eller 100 pct. medfinansiering, jf. § 
82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
Kommunens bidrag til finansiering af udgifterne til dagpenge registreres på art 4.6 Beta-
linger til staten. 
 

003 Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansie-
ring 
Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag i henhold til månedlige op-
gørelser fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag på 100 pct. Udgif-
terne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under aktivering ved manglende retti-
dighed, jf. § 82 a, stk. 3, 3. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., der træder 
i kraft den 3. januar 2011. Grupperingen anvendes i 2013 og 2014 alene til af-
løbsudgifter, som følge af suspensionen af strafrefusionen med 100 pct. kommu-
nal medfinansiering fra og med uge 1 i 2013 til og med uge 52 i 2014. 

 
 004 Berigtigelser 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af udbetalte 
gruppering 005. 

 
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede le-
dige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres kommunens medfinansiering af 50 pct. af statens udgifter til be-
fordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses-indsats, 
jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. A-kasserne udbetaler befor-
dringsgodtgørelse til forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalifice-
ring, seks ugers jobrettet uddannelse, virksomhedspraktik eller som ansættes 
med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere. Medfinansiering af befordringsgodt-
gørelse til modtagere af arbejdsmarkedsydelse registreres ligeledes her. 
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 006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 
Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 50 pct. i aktive perioder i 
henhold til månedlige opgørelser. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge 
under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82 a, stk. 3, 2. pkt. i lov 
om arbejdsløshedsforsikring mv. 

 
 007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i aktive perioder i 
henhold til månedlige opgørelser.. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge 
under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82 a, stk. 3, 1. pkt., i 
lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 

 
 008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i passive perioder 
i henhold til månedlige opgørelser. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge 
i passive perioder udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82 a, stk. 3, 1. pkt., i 
lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
 
Udgifter til 70 pct. kommunal medfinansiering af dagpenge ved ikke-rettidige pe-
rioder registreres ligeledes på denne gruppering fra og med uge 1 i 2013 til og 
med uge 52 i 2014. 

 
010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kom-
munal finansiering 
Her registreres kommunens medfinansiering på 50 pct. af udgifterne til midlerti-
dig arbejdsmarkedsydelse under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, 
jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.(Midlertidig arbejdsmar-
kedsydelse mv.).  
 
011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 pct. kom-
munal finansiering 
Her registreres kommunens medfinansiering på 70 pct. af udgifterne til midlerti-
dig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder udbetalt af arbejdsløshedskasser-
ne, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midlertidig ar-
bejdsmarkedsydelse mv.). 
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5.57.79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydel-
sesordning 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering og for-
sørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 2013, jf. lov om uddannelsesordning 
til ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. På denne funktion registreres fra 1. ja-
nuar 2014 endvidere driftsudgifterne til ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydel-
sesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midlertidig ar-
bejdsmarkedsydelse mv.). 
 
Det bemærkes, at lønnen til personer, som er ansat i kommunen med løntilskud, skal 
registreres på funktion 5.68.95. Det er udelukkende løntilskuddet, der skal registreres 
på denne funktion. 
 
Der er på funktion 5.57.79 autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
 001 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion 

Her registreres udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 
pct. statsrefusion, jf. § 9 og § 23, stk. 3, 2. pkt., i lov om uddannelsesordning for 
ledige, som har opbrugt deres dagpengeret 

 
002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse og virksomhedspraktik 
med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse og i virk-
somhedspraktik med 50 pct. statsrefusion, jf. § 9 og § 23, stk. 3, 1. pkt., i lov om 
uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, og § 75 e i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
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 efter 
§ 5, stk. 1, i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dag-
pengeret. Transportudgifter efter § 5, stk. 4, i lov om uddannelsesordning for le-
dige, som har opbrugt deres dagpengeret, skal registreres på gruppering 007. 
 
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. 
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006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning 
med 50 pct. refusion 
Her registreres driftsudgifter og -indtægter til uddannelse, i forbindelse med den 
midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning for ledige, som har opbrugt deres 
dagpengeret, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midlerti-
dig arbejdsmarkedsydelse mv.). Staten refunderer kommunernes udgifter med 
50 pct. 
 
007 Dækning af transportudgifter til ledige, der har opbrugt deres dagpen-
geret med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til dækning af transport efter § 5, stk. 4, i lov om uddan-
nelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Udgifter til befor-
dring efter § 5, stk. 1, i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt 
deres dagpengeret, skal registreres på gruppering 003. Der ydes 50 
pct.statsrefusion af udgifterne. 
 
 
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, grp. 003 og 007 

 
004 Berigtigelser 
 
006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 

med 50 pct. refusion, grp. 006. 
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ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)  

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrø-
rende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden 
aktør. Udgifterne, der er refusionsberettigede, vedrører fra 2014 ét af to driftslofter, ét 
ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdag-
penge, kontanthjælp, selvforsørgende og uddannelseshjælp samt forsikrede ledige der 
deltager i seks ugers jobrettet uddannelse, og ét driftsloft, der omfatter aktivering af 
revalidender (inkl. forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledigheds-
ydelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til delta-
gerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for hvert af de to rådighedsbeløb. De 
omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Udgifter, der ikke er refusionsberettigede, registreres på særskilte grupperinger 
013 og 014 vedrørende kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra 2014. Fra regn-
skab 2015 registreres ikke-refusionsberettigende driftsudgifter vedrørende dag-
pengemodtagere i øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, på gruppe-
ring 016. 

 

   001  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der 
modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (mål-
gruppe 1), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med an-
sættelse uden løntilskud, jf. § 99 i samme lov. Grupperingen omfatter 
udgifter til læse-, skrive- og regnekurser samt realkompetencevurdering 
efter § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

    Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan på 
Undervisningsministeriets område nævnes AMU-kurser, SOSU-
uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser.  

    Som eksempler på uddannelser inden for andre ministeriers områder 
kan nævnes bachelor- og kandidatuddannelser, styrmandsuddannel-
sen, biblioteksassistentuddannelsen og arkitektuddannelsen. 

Grupperingen anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse efter 
"lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som 
tilbud efter kap. 10 i LAB, jf. § 40, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskud-
dannelse kan gives som aktiveringstilbud efter LAB for personer, der er 
færdige med de 3 år, som integrationsprogrammet varer. Jobcenteret 
kan for disse beslutte, hvis de har behov for det, at de skal have under-
visning i dansk eller i dansk samfundsforståelse/ medborgerskab. 
Kommunen kan lave dette som en integreret del af et danskuddannel-
sesforløb efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. 

Grupperingen anvendes endvidere til driftsudgifter, hvis danskuddan-
nelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt 
i § 40 i bekendtgørelsen (det kunne være efter de forberedende ud-
dannelser, der er omtalt i § 40, stk. 2). Eller jobcentret kan give tilbud 
om danskuddannelse som et hf-kursus, så det også er omfattet af BAB 
§ 40, stk. 2, om forberedende uddannelser.
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  002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 

    Grupperingen anvendes til udgifter til undervisningsmateriale efter §§ 
76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering i 
forbindelse med ansættelse uden løntilskud efter § 99 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats til ledige, der modtager dagpenge efter lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1). 

   Kommunen kan afholde udgifter til undervisningsmateriale i forbindelse 
med deltagelse i vejledning og opkvalificering, jf. §§ 76 og 77 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats (udgifter til øvrige hjælpemidler skal re-
gistreres på funktion 5.68.91.006).  

   
  Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 

kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige samt admi-
nistration, jf. § 81a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
  Der registreres her udgifter til opkvalificering af personer uden løntil-

skud, jf. § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder udgifter 
til forsøget i perioden 1. august 2009 til 31. august 2013 og 1. oktober 
2013 til 31. december 2013, hvor betingelserne for tilskud forenkles for 
faglærte og ufaglærte samt ledige med en forældet uddannelse og ud-
vides for unge, jf. bekendtgørelsen om forsøgsordninger efter lov om 
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.  

     

Denne gruppering anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse, 
hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som 
ikke falder ind under § 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelses-
indsats. 
 
Derudover kan grupperingen anvendes til registrering af refusionsbe-
rettigede driftsudgifter, som først registreres i regnskab 2015 eller se-
nere til tilbud i øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 
2, som foregik senest i 2014. Det kan fx være særligt tilrettelagte pro-
jekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og 
danskundervisning  
 
Der kan bl.a. være tale om særligt tilrettelagte uddannelses- og vejled-
ningsforløb m.v. Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et 
særligt AMU-kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som til-
bud til ledige med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, 
TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU).  
 
Fra regnskab 2015 registreres ikke-refusionsberettigende driftsudgifter 
vedrørende dagpengemodtagere i øvrig vejledning og opkvalificering 
efter § 32, stk. 1, nr. 2, på gruppering 016.
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  003  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere 

og selvforsørgende  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, og § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og 
som er jobparate (målgruppe 2) eller aktivitetsparate (målgruppe 3), 
personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelser-
ne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10), eller 
personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden 
løntilskud, jf. § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

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

    Grupperingen anvendes også til udgifter til læse-, skrive- og regnekur-
ser efter § 32 a og udgifter til realkompetencevurdering til kontant-
hjælpsmodtagere, som ikke har en erhvervskompetencegivende ud-
dannelse, hvis det er et tilbud omfattet af § 32, stk. 1, nr. 1, eller regler i 
medfør af § 32, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

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

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 013. 

   004  Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsør-
gende 

    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, og som er jobparate ( målgruppe 2) eller 
aktivitetsparate ( 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 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 og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). 

    Endvidere registreres til indtægter vedrørende betaling for arbejde ud-
ført i private hjem m.v.   

    Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelses-
aktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig 
udgifter til de uddannelser, som kontanthjælpsmodtagere - med kom-
munens godkendelse - kan deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. 
klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. bekendtgø-
relse om uddannelsessøgendes ret til uddannelses- og kontanthjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 
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socialpolitik i særlige tilfælde. 

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

 

  007  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 
modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge (mål-
gruppe 5), hvis de er visiteret til gruppe 2 eller 3, jf. § 12 i sygedagpen-
geloven, eller som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse 
uden løntilskud. Ved delvist raskmeldte skal alle driftsudgifter under 
driftsloft registreres på gruppering 007 og ikke på 008, jf. sygedagpen-
gelovens § 62, stk. 4 og 5. 

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

 

  008  Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-
ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, 
udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager dag-
penge under sygdom efter lov om sygedagpenge (målgruppe 5), hvis 
de er visiteret til gruppe 2 eller 3, jf. § 12 i sygedagpengeloven, eller 
som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. 

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

 

   009  Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-
ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og ud-
dannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskun-
dervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, seks ugers jobrettet 
uddannelse efter § 73 b og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats til personer med varige begrænsninger i ar-
bejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pen-
sion eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension m.v., (målgruppe 7), og som modtager ledighedsydelse 
eller særlig ydelse efter §§ 74 i lov om en aktiv socialpolitik. 

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

 

   010  Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse 

     Grupperingen anvendes til driftsudgifter til vejledning og opkvalificering 
efter § 32, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 
a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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 013  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til 

kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere  

    Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til ordinær 
uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, som ikke er refusionsberettigende 
for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) og åbenlyst ud-
dannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (del af målgruppe 12) i 
de første 9 måneder på hhv. kontanthjælp eller uddannelseshjælp bort-
set fra regne-, læse- og stavekurser og ordblindeundervisning.   

 014  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og 
opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

    Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til øvrig vej-
ledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, som ikke er refusi-
onsberettigende for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) 
og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (del af 
målgruppe 12) i de første 24 måneder på hhv. kontanthjælp eller ud-
dannelseshjælp.  

 015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

    Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt 
selvforsørgende. 

 016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og 
opkvalificering for dagpengemodtagere 

     På denne gruppering registreres jobcentrenes ikke-
refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering 
efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og uddannelses-
forløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning til 
ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring 
m.v. (målgruppe 1), 

    Der kan bl.a. være tale om særligt tilrettelagte uddannelses- og vejled-
ningsforløb m.v. Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et 
særligt AMU-kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som til-
bud til ledige med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, 
TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). 

 090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et 
urigtigt grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper 

  På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgif-
ter i forbindelse med aktivering af modtagere af dagpenge, kontant-
hjælp eller uddannelseshjælp eller deltagere i seks ugers selv-
valgt/jobrettet uddannelse, der er ydet på et urigtigt grundlag, jf. lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats § 111. 

  091 Tilskud vedrørende produktionsskoler  

    Grupperingen anvendes i tilfælde, hvor der i udgifter til produktionssko-
ler på gruppering 5.68.90, grp.004 indgår tilskud af forskellig art fx fra 
statslige puljer i udgiften til skoleopholdet. 
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Udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, herunder udgifter til admini-
strative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. 

Fra 2014 registres udgifter til løntilskud til ledige på den midlertidige arbejdsmarkeds-
ydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse mv.) på denne funktion. 

Det bemærkes, at lønnen til personer, som er ansat i kommunen med løntilskud, skal 
registreres på funktion 5.68.95. Det er udelukkende løntilskuddet, der skal registreres 
på denne funktion. 

 

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 006  Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 
pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 
4, og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til arbejdsredskaber og mindre 
arbejdspladsindretninger vedr. forsikrede ledige, jf. §§ 76 og 77 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats (udgifter til undervisningsmateriale regi-
streres på funktion 5.68.90, gruppering 002). Jobcentret kan afholde 
udgifter til hjælpemidler i forbindelse med forsikrede lediges deltagelse i 
opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med 
løntilskud med henblik på at understøtte, at personer kan få og deltage 
i tilbuddet. 

    Der kan endvidere i medfør af lovens § 100 ydes tilskud til hjælpemidler 
i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med 
henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse 
uden løntilskud, eller at personen kan drive selvstændig virksomhed. 

Endelig kan jobcentret registrere driftsudgifter efter §§ 76-77 og 99 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats i forbindelse med løntilskud for ny-
uddannede, der er medlem af en a-kasse og omfattet af § 2, nr. 8, fordi 
de på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær beskæfti-
gelse.  
 
Endelig registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4 
til forsikrede ledige, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne.  

 

 007  Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refu-
sion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv 
m.v. 

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

 

 008  Personlig assistance til handicappede under efter- og videreud-
dannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til 
handicappede i erhverv m.v. 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til fysisk eller psykisk handicap-
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pede lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, der udenfor 
normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse in-
denfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige, jf. § 14 
i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

 

 013  Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusi-
on, jf. § 98c – 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesafta-
ler for forsikrede og ikke-forsikrede ledige, jf. § 98c – 98g i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Voksenlærlingeforløb på denne gruppering 
vedrører alene ledige personer. 

 

  014  Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. 
refusion, jf. § 98c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesafta-
ler for beskæftigede, jf. § 98c – 98g i lov om en aktivbeskæftigelsesind-
sats.  

    Voksenlærlingeforløb på denne gruppering vedrører alene beskæftige-
de personer. 

 

 016  Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent 
ordning, jf. § 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse 
med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98a i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Der kan hjemtages 100 pct. refusion af udgifter 
til jobrotationsforløb, der er igangsat før fremsættelse af lovforslaget 
vedr. Beskæftigelsesreformen den 12. november 2014. For jobrotati-
onsforløb, der er igangsat i perioden fra den 12. november 2014 til den 
1. januar 2015 kan der hjemtages 100 pct. refusion i perioden indtil 1. 
januar 2015.   

Fra 2015 registreres udgifter til jobrotationsydelse med 60 pct. refusion 
på funktion 5.68.98 gruppering 102.  

 

 017  Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøg-
ning) – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 
98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Her registreres udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæf-
tigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. Der er her tale om en ordning med fokus på be-
skæftigede med en uddannelse. 

Der kan ydes 100 pct. refusion af udgifter til jobrotationsforløb, der er 
igangsat før fremsættelse af lovforslaget vedr. Beskæftigelsesreformen 
den 12. november 2014. For jobrotationsforløb, der er igangsat i perio-
den fra den 12. november 2014 til den 1. januar 2015 kan der ydes 100 
pct. refusion i perioden indtil 1. januar 2015. 

Fra 2015 registreres udgifter til jobrotationsydelse til særlige grupper 
med 60 pct. refusion på funktion 5.68.98 gruppering 103. 
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 019  Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger 

for forsikrede og ikke-forsikrede personer 

    Her registreres jobcentrets driftsudgifter til initiativer vedr. større virk-
somhedslukninger, jf. § 30 i lov om organisering og understøttelse af 
beskæftigelsesindsatsen mv.. Det vedrører udgifter til opkvalificering, jf. 
§§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt jobcentres 
driftsudgifter i forbindelse med udarbejdelse af planer for de afskedige-
de, informations- og vejledningsmøder, individuelle samtaler og udsta-
tionering af medarbejdere på indsatskontor på den pågældende virk-
somhed, som staten kan yde tilskud til. Kravene, til hvornår der forelig-
ger større afskedigelser er i en forsøgsperiode fra 8. april 2009 til 31. 
december 2015 ændret, jf. bekendtgørelse om forsøg på beskæftigel-
ses-og sygedagpengeområdet. 

Endvidere registreres tilskud modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering vedrørende ovenstående aktiviteter. 

Udgifter i forbindelse med alt anden administration af jobcentrene, her-
under udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på 
6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. 

 

   102  Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – statslige og 
regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk. 1, 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til statsli-
ge og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner i forbindelse 
med ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats.  

    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 
på dranst 2 på gruppering 006. 

    Kommunernes udgifter til løntilskud til forsikrede ledige, der er ansat i 
kommunen med løntilskud, og den refusion, som staten yder af kom-
munens udgifter til løntilskud hertil, registreres fra 2011 på henholdsvis 
gruppering 106 (dranst 1) og 006 (dranst 2) på nærværende funktion.  

 
 103  Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – private ar-

bejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
    Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter til løntilskud til private ar-

bejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, 
stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 
    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 

på dranst 2 på gruppering 006. 
 
 104 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede ledige over 55 

år i private virksomheder, jf. §§ 67a-67c i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats 

   Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter til løntilskud til private ar-
bejdsgivere i forbindelse med ansættelse af ledige over 55 år, jf. §§ 67 
a - 67 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilgangen til ordningen 
er ophørt 1. januar 2013. 
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   Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 

på dranst 2 på gruppering 006. 
 
 105   Løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede personer med handi-

cap, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 
samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter til løntilskud for nyuddan-
nede, der er omfattet af § 2, nr. 8, der på grund af et handicap har van-
skeligt ved at få ordinær beskæftigelse, jf. § 15 i lov om kompensation 
til handicappede i erhverv m.v. samt jf. §§ 51 og 52 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats.  

 
    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 

på dranst 2 på gruppering 006. 
 
 106  Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – kommunale 

arbejdsgivere, jf § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats 

    Her registreres fra 2011 de samlede bruttoudgifter til løntilskud i forbin-
delse med forsikrede lediges løntilskudsansættelse i en kommune, jf. § 
51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 
    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion af disse bruttoudgifter. 

Refusionen registreres på dranst 2 på gruppering 006. 
 
    Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud 

på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelse i kommunale virk-
somheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.95, hvor også 
løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v. indtægtsføres. 

 
107     Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydel-

se med 50 pct. refusion 
    Her registreres udgifter til løntilskud til personer med ret til midlertidig 

arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsfor-
sikring mv.(Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.). Staten refunderer 
kommunernes udgifter med 50 pct. 

 

Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 

 001  Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledi-
ge og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 
013, 014, 016 og 017)  

 003  Berigtigelser 

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

 005  Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 
med 50 pct. refusion (grp. 107) fra 2014 

 006  Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-
106) fra 2011 
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5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannel-
sesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i 
kommuner  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige med 
løntilskud ansat i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 51 og 55. Det 
bemærkes, at løn til personer med løntilskud registreres under art 1.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger, som gennemgås i det 
følgende:  

  001  Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæfti-
gelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddan-
nelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning 
med løntilskud 

Her registreres lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommu-
nen med løntilskud, jf. § 55 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 
lønudgifter til personer under den særlige uddannelsesordning, som er 
ansat i kommunen med løntilskud, jf. § 75 d i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, og lønudgifter til personer under den midlertidige ar-
bejdsmarkedsydelsesordning, som er ansat i kommunen med løntil-
skud, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midler-
tidig arbejdsmarkedsydelse mv.). 

På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale 
virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion 5.68.91, 
under gruppering 106, og på funktion 5.68.91.79, under gruppering 
107.  

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

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

  020  Tilskud fra EU 

 
5.68.96 Servicejob 
På denne funktion registreres tilskud til personer ansat i servicejob, jf. lov om ophævel-
se af lov om servicejob. 
 
På funktionen registreres tilskud til ansættelse af personer i servicejob jf. lov om ophæ-
velse af lov om servicejob. Ved ansættelse af personer i servicejob udbetaler staten et 
tilskud, jf. lov om ophævelse af lov om servicejob. Der er under dranst 2 autoriseret en 
gruppering 004 til registrering af tilskuddet. 
 
Der er derudover yderligere på dranst 2 en autoriseret gruppering 003 Berigtigelser (jf. 
Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik § 110, stk. 5 og § 111).  
 
5.68.97 Seniorjob for personer over 55 år 
Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. 
Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt 
har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, 
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fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kom-
munens seniorjobs på 110.000 kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson. Kommunen udbe-
taler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i 
seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. 
Udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til personer i 
seniorjob efter § 100 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik konteres på funktion 
5.57.75, gruppering 012 Udgifter til hjælpemidler, til personer med nedsat arbejdsevne 
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob. 
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Løn til personer i seniorjob 

   Her registreres lønudgifter til personer i seniorjob 
 
  002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs 

Her registreres kommunens udgifter til kompensation til personer, der 
ikke har fået ansættelse i seniorjob indenfor de fastsatte frister jf. lov 
om senior job § 8 

 
Under dranst 2 er autoriseret følgende grupperinger: 
 
  002 Tilskud til kommunale seniorjob 

Her registreres de modtagne statstilskud til kommunens seniorjobs. 

 

 003 Berigtigelser vedr. seniorjob 
Her registreres berigtigelser i forbindelse med opgørelse af tilskud til 
seniorjobs. 

 
5.68.98 Beskæftigelsesordninger 
Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæfti-
gelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til 
enlige forsørgere, jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv. 
Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Fra 2015 omfatter 
funktionen endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dag-
pengemodtagere og jobrotation. 

 
Det bemærkes, at driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for kontant- 
og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende, revalidender, sygedagpenge- og 
ledighedsydelsesmodtagere, dagpengemodtagere samt deltagere i 6 ugers jobrettet 
uddannelse registreres på funktion 5.68.90. Det bemærkes endvidere, at øvrige udgifter 
til beskæftigelsesindsatsen vedrørende ledige dagpengemodtagere registreres på funk-
tion 5.68.91, og at udgifter til forsørgelse til personer omfattet af lov om aktiv beskæfti-
gelsesindsats i form af kontanthjælp, løntilskud og godtgørelse til kontant- og uddan-
nelseshjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10-12 registreres på funktion 5.57.75 

 
Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomhe-
der eller godtgørelse forbundet med udsatte unges virksomhedspraktik, registreres 
under art 5.2. Lønudgifter til projektledere m.v. registreres under art 1. 
 
Det bemærkes, at med virkning fra budget 2010 (ikrafttræden 1. januar 2010) konteres 
udgifter til mentorordning for ikke forsikrede ledige, forsikrede ledige, modtagere af 
sygedagpenge, modtagere af ledighedsydelse samt beskæftigede på gruppering 012. 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.9 - side  18 

  
Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 

 
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 jobpræ-
mie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Der ydes 
100 pct. refusion af kommunens udgifter til ordningen.  

 
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere og selvforsørgende efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats § 82 

 Her registreres udgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere til 
befordringsgodtgørelse efter § 82, stk.1, ved deltagelse i tilbud efter lo-
vens kapitel 10-11, og ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver ef-
ter kapitel 12, samt udgifter til den faktiske befordringsudgift, hvor udgif-
ten 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 eller 012. Det bemærkes endvidere, at ud-
gifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
registreres på funktion 5.57.75 gruppering 007; fra budgetåret 2014 dog 
på funktion 5.68.90 gruppering 015. 

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

tigelsesindsats § 120, stk. 1. 
  
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelses-

forløb til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion, jf. § 33 b i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres jobcentrets driftsudgifter til tilbud om korte, erhvervsret-
tede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere, jf. § 33 b i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om regional uddannel-
sespulje.  

Udgifterne skal registreres med art 4.6. 

Staten yder 80 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 122 b i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen modtager tilskud fra puljen 
fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet styrelsen årligt 
afgiver et tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for refusi-
onsbeløbet.Tilskuddet skal registreres på grupperingen med art 8.6. 
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101 Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. re-

fusion, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres fra 1. juli 2015 jobcentrets driftsudgifter til tilbud om er-
hvervsuddannelser i forbindelse med pulje til uddannelsesløft til dag-
pengemodtagere, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Udgifterne skal registreres med art 4.6. 

Staten yder i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2017 100 pct. refusion og 
derefter 80 pct. refusion af kommunens udgifter, jf. § 122 a i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 

Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering, idet styrelsen årligt afgiver et tilsagn om tilskud, som er 
den maksimale ramme for refusionsbeløbet.Tilskuddet skal registreres 
på grupperingen med art 8.6. 

 

  102 Jobrotation med 60 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. 
§ 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse 
med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98a i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. 

 

  103  Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til 
særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse 
med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er her tale om en ordning med fo-
kus på beskæftigede med en uddannelse. 

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

le område § 85 samt § 69 i bekendtgørelse om statsrefusion og til-
skud m.v.) 

Gruppering 003 er til registrering af berigtigelser, jf. Lov om retssikker-
hed og Administration på det sociale område § 85, samt § 64 i be-
kendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 
revision på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale For-
holds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikters og Undervisningsministeriets ressortområder  

 
008  Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter 

og til 15-17- årige med 50 pct. 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 og til 15-17-årige i 
forbindelse med aktive tilbud på grp. 015..Trådte i kraft 1. januar 2010.  
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    Her registreres endvidere den refusion, som staten yder på 50 pct.. 

indenfor et loft, jf. § 121 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, af 
kommunens udgifter til mentorer i forbindelse med tilbud efter LAB § 31 
b-31 f på grp. 012 og 017. Trådte i kraft for regnskab 2014. 

 

 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. 

  010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 
og 103) 

  019  Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 

 
    020 Tilskud fra EU  
 

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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På funktionen registreres endvidere:  
 Udgifter til lægeerklæringer vedrørende pensioner og dagpenge, tilsynshonorarer 

og administrationsvederlag til plejeforeninger. Betalinger vedrørende rådgivning 
og vurdering fra den kliniske funktion i regionen, herunder speciallægeattester, i 
forbindelse med sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, skal regi-
streres på denne funktion. 

 Gebyrer, herunder rykkergebyrer.  
 Betaling for attester m.v. registreres på funktionen.  
 Kontingenter. Eksempelvis vedr. Kommunernes Landsforening, Kommunefor-

eninger, Dansk byplanlaboratorium og internationale sammenslutninger eller for-
eninger   

 Momsbelagte gebyrer i forbindelse med porteføljeforvaltning 
 
I tilfælde, hvor kommunen foretager store samlede indkøb af materialer, inventar og 
lignende og ikke straks kan registrere disse varekøb og anskaffelser på en bestemt 
hovedkonto, kan registreringen ske på funktion 6.45.51. Når anvendelsen eller en del 
heraf henføres til en bestemt funktion, kan overførslen ske ved at minusdebitere den art 
under funktion 6.45.51, hvor købet i sin tid blev debiteret, og samtidig debitere samme 
art på den modtagende institution. 
 
På funktion 6.45.51 er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 

   
  001 Myndighedsudøvelse 

   Her registreres udgifter til myndighedsudøvelse. 

Myndighedsudøvelse er virksomhed, hvor der med hjemmel i en speci-
fik lov (og/eller beslutning i kommunalbestyrelsen) træffes afgørelser 
med direkte eller indirekte konsekvenser for borgere eller virksomheder. 
Myndighedsudøvelse omfatter sagsbehandling i bred forstand og om-
fatter både opgaver vedrørende selve afgørelserne og opgaver i tilknyt-
ning hertil. Således er interne møder vedrørende sagsbehandling m.v. 
eksempelvis også omfattet, ligesom myndighedsudøvelsen kan være 
med og uden direkte kontakt til borgeren. 

 

  002 Øvrig administration 

Her registreres udgifter til øvrige administrative opgaver, herunder ad-
ministrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening, der både retter sig 
imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative ledel-
se og den øvrige organisation. 

Støttefunktionerne er de funktioner, der understøtter den primære drift 
og myndighedsudøvelse i kommunen. Støttefunktioner omfatter f.eks. 
opgaver vedrørende løn- og personaleadministration, økonomistyring, 
it-administration, opgaver vedrørende HR og forskellige praktiske funk-
tioner som postfordeling m.v. (interne services).  

Sekretariatsbetjening omfatter bl.a. afholdelse af udvalgs- og byråds-
møder, løsningen af kommunens generelle juridiske opgaver, opgaver 
vedrørende formidling og kommunikation samt opgaver i tilknytning til 
kommunens mellemkommunale og internationale samarbejde. 
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RENTER M.V. AF LIKVIDE AKTIVER (22) 

7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
På denne funktion registreres renteindtægter af indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
Endvidere registreres her gebyrer knyttet til indskud i pengeinstitutter. Momsbelagte 
gebyrer i forbindelse med porteføljeforvaltning skal dog konteres på funktion 6.45.51. 
 
Registreringen sker på tidspunktet for tilskrivning af renter. Renter, der tilskrives senest 
31. december, henføres til gammelt regnskabsår. 
 
7.22.07 Investerings- og placeringsforeninger 
På denne funktion registres udbytte fra andele i investerings- og placeringsforeninger.   
 
7.22.08 Realkreditobligationer 
7.22.09 Kommunekreditsobligationer 
7.22.10 Statsobligationer m.v. 
7.22.11 Likvide aktiver udstedt i udlandet 
 
På disse funktioner registreres renteindtægter af de pågældende værdipapirer. 
 
Registreringen sker ved betalingen. Ved køb eller anden erhvervelse af obligationer 
mellem to terminer registreres eventuel betalt rente som negativ indtægtsrente ved 
erhvervelsen. 
 
Funktion 7.22.10 omfatter såvel statsobligationer som statsgældsbeviser, statslån med 
variabel rente og skatkammerbeviser. 
 
Funktion 7.22.11 omfatter forrentning af obligationer, som handles på et reguleret mar-
ked, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler. 
Alene renter fra likvide aktiver udstedt i udlandet skal registres på funktionen.    
 
 
RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28) 

7.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
 
7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 
 
7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med over-

enskomst 
 
7.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 
 
På disse funktioner registreres renteindtægter af de pågældende tilgodehavender. På 
funktion 7.28.15 registreres bl.a. renteudgifter og -indtægter vedrørende afregningen af 
de kommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter som følge af ændringer i skattean-
sættelserne, bevillingsmæssige eftergivelser m.v. 
 
Registreringen sker ved regningsudsendelse eller ved betaling, afhængig af forholdene 
for de forskellige rentebærende fordringer - for funktion 7.28.18 dog senest i forbindelse 
med registreringen af regnskabet for den selvejende institution. 
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7.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 
7.35.36 Klimainvesteringer 
På disse funktioner registreres kommunens renteindtægter og -udgifter af udlæg vedrø-
rende forsyningsvirksomheder. 
 
Registreringen sker senest ved regnskabsafslutningen, og modposteringen foregår på 
hovedkonto 1. 
 
På funktion 7.35.35 registreres bl.a. renteindtægter og -udgifter vedrørende udlæg for 
renovation og fællesantenneanlæg. Der er autoriseret grupperinger 001-007 til registre-
ring af renteindtægter og –udgifter vedrørende de renovationsområder, hvor kommu-
nalbestyrelsen har besluttet at foretage gebyrfinansiering efter hvile-i-sig-selv-
princippet. 
 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 

7.50.50 Kassekreditter og byggelån 
Registrering af renteudgifter og provision sker ved tilskrivning af renter i pen-
geinstituttet. Renter, der tilskrives senest 31. december, henføres til gammelt regn-
skabsår. 
 
På funktionen registreres renten (kurstab) af certifikater og REPO-forretninger. 
 
 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 

7.51.52 Anden gæld 
Registrering af renteudgifter sker ved betaling. 
 
 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 

7.52.54 Andre kommuner og regioner 
 
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
 
7.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
 
7.52.59 Mellemregningskonto 
 
7.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 
 
På disse funktioner registreres renteudgifter vedrørende de pågældende gældsposter. 
 
På funktion 7.52.56 registreres bl.a. renter af kontante deposita og af mellemregning 
med legater m.v. 
 
Registreringen sker på forfaldstidspunkt eller ved betaling, afhængig af forholdene for 
de enkelte forpligtelser; for funktion 7.52.61 dog senest i forbindelse med registrering af 
regnskabet for den selvejende institution. 
 
Renteudgifter vedr. tilbagebetalinger af grundskyld registreres på gruppering 001 under 
funktion 7.52.56. 
 
RENTER AF LANGFRISTET GÆLD (55) 

7.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
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   003 Driftsstøttelån 

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

 
8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
På denne funktion registreres forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter, efterle-
velseshjælp ydet som lån, henstandbeløb vedrørende frigørelsesafgift, boligindskud 
ved kommunens indgåelse af egne lejemål samt tilgodehavender, for hvilke der er ind-
rømmet afdragsvis betaling ud over ét år, og som ikke skal registreres på særskilte 
funktioner.” 
 
På funktionen registreres endvidere indskud i virksomheder, der har karakter af lån til 
virksomheden. Der er tale om et indskud, når kommunen ikke herved pådrager sig plig-
ter eller rettigheder i forhold til virksomheden eller dennes kreditorer udover dem, der 
udtrykkeligt er nævnt i låneaftalen. Indskuddet indgår i virksomhedens regnskab under 
fremmedkapital og ikke under egenkapital. 
 
Det bemærkes, at tilskud, der ydes som drifts- eller anlægsudgift og medfører en even-
tualrettighed, ikke registreres på denne funktion, men opføres på garanti- og eventual-
rettighedsfortegnelsen. 
 
Det bemærkes endvidere, at eventuelle lån til selvejende sociale institutioner med 
overenskomst altid skal registreres efter de særlige regler for regnskabsføring for disse 
institutioner. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved tilgodehavendets opståen, det vil sige når 
ejendomsskatterne forfalder til betaling, ved indgåelse af lejemål, ved indgåelse af kon-
traktforhold i forbindelse med salg på ratevilkår, eller når der i øvrigt opstår et tilgode-
havende, der ikke vil blive afviklet inden for et år. 
 
Endvidere debiteres kontoen med rentetilskrivning vedrørende henstandsbeløb for 
ejendomsskatter samt eventuelt med rentetilskrivning på andre forhold efter særlig afta-
le. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved tilbagebetaling af henstandsbeløb, ved tilba-
gebetaling af indskud ved lejemålets ophør og i øvrigt ved afvikling af tilgodehavende. 
 
På funktionen er autoriseret en gruppering 001 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a, 
stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik). På grupperingen registreres forskydninger i efterlevel-
seshjælp ydet som lån. Statens andel af efterlevelseshjælp ydet som lån registreres på 
funktion 8.51.52 Anden gæld. Endvidere er der autoriseret en gruppering 002 til regi-
strering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter. 
 
Som følge af delingsaftalen er der endvidere autoriseret følgende grupperinger: Grup-
pering 003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen, gruppering 004 Udlån til 
regioner som følge af delingsaftalen og gruppering 005 Udlån til staten som følge af 
delingsaftalen.  
 
8.32.26 Ikke-likvide obligationer 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende obligationer, som ikke er hen-
ført til funktionerne 8.22.08-8.22.11. 
 
Der kan være tale om obligationer udstedt af selskaber, virksomheder m.v., der bl.a. er 
erhvervet med henblik på økonomisk støtte til formålet. 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.9 - side  5 

  
Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 
 

  002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger 

Herunder registreres grundkapitalindskud til ældreboliger, der opføres 
af kommunen, men som forudsættes at skulle overgå til en selvejende 
almen boliginstitution, jf. § 121 i lov om almene boliger. 

 
  003 Driftsstøttelån 

Herunder registreres udbetalte driftsstøttelån, jf. § 92 og 97 i lov om al-
mene boliger. I forbindelse med salg af almene boliger, vil der ske tilba-
gebetaling af driftsstøttelån. 

 
9.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
Nye udlån og tilgodehavender optages til nominel værdi, jf. funktion 8.32.25. 
 
Saldoen skal ved regnskabsafslutningen svare til det samlede resttilgodehavende med 
nedskrivning af forventet tab på tilgodehavenderne. Nedskrivningen kan ved regn-
skabsårets slutning foretages som en procentdel af de forskellige typer af tilgodeha-
vender baseret på historiske erfaringer og skal kunne dokumenteres. Nedskrivningen 
foretages direkte på balancen ved at kreditere 9.32.25 med modpost på balancekonto 
9.75.99. 
 
I bemærkningerne til regnskabet skal der redegøres for den nominelle værdi af tilgode-
havender og udlån. 
 
I balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringen tilbageføres, så 
kontoen igen viser det nominelle tilgodehavende.  
 
Styring af tilbagebetalingspligtige ydelser skal foregå på funktion 9.32.25 med modpost 
på balancekonto 9.75.99. Evt. statslige andele af tilbagebetalingspligtige ydelser regi-
streres på funktion 9.51.52 Anden gæld. Udestående fordringer vedrørende hjælp ydet 
med tilbagebetalingspligt efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven samt for-
dringer på bidragsskyldige som følge af forskudsvis udbetalt børnebidrag efter lov om 
børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag skal fremgå af kommunens ba-
lance. Dette gælder selv om, der er fuld statsrefusion af udgiften, 
 
Der er på funktionen autoriseret en gruppering 002 til registrering af lån til betaling af 
ejendomsskatter.  
 
Der er på funktionen endvidere autoriseret følgende grupperinger: 
 
   003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen 

 004 Udlån til regioner som følge af delingsaftalen 
   005 Udlån til staten som følge af delingsaftalen 
 
På grupperingerne registreres udlån til andre myndigheder, jf. § 41, stk. 2 i bekendtgø-
relse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og 
pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med 
kommunalreformen. Kompensationsbeløbet registreres direkte på funktionen med 
modpost på 9.75.99 Balancekonto. 
 
9.32.26 Ikke-likvide obligationer 
Primosaldoen samt forskydningerne i årets løb på funktion 8.32.26 skal svare tilbehold-
ningen opgjort efter kursen ved foregående års slutning eller købskursen ved tilgang i 
året. Ved regnskabsårets slutning reguleres værdien efter den aktuelle kursværdi med 
modpost på balancekonto 9.75.99. 
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Efter den enkelte kommunes bestemmelse kan beholdningen i stedet enten registreres 
til erhvervelsesværdien eller til den nominelle værdi. Kursregulering i forbindelse her-
med sker over balancekonto 9.75.99. 
 
9.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
Saldoen skal ved regnskabsafslutningen svare til det samlede beløb, der er deponeret i 
forbindelse med optagelse af lån, garantistillelse eller indgåelse af lejemål og leasingaf-
taler m.v. 
 
Der er på funktionen en autoriseret gruppering: 
 
 001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden 

Her konteres deponering af uforbrugte midler fra kvalitetsfonden i 2009. 
Det deponerede beløb skal indsættes på en særskilt konto i et penge-
institut. 

 
 
UDLÆG VEDRØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (35) 

 
9.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 
9.35.31 Gasforsyning 
9.35.32 El-forsyning 
9.35.33 Varmeforsyning 
9.35.34 Vandforsyning 
9.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 
9.35.36 Klimainvesteringer 
 
På disse funktioner registreres udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder. 
 
Forsyningsvirksomhederne – med undtagelse af elforsyning samt vand- og spilde-
vandsforsyning – adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at de skal hvile i 
sig selv, dvs. at de skal finansieres over taksterne og at indtægter og udgifter set over 
en årrække skal balancere. For at kunne opgøre dette registreres kommunens mellem-
værende med forsyningsvirksomhederne på disse funktioner. 
 
Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen reguleres udlægsfunktionerne 9.35.31, 
9.35.33, 9.35.35, gruppering 001-007 og 9.35.36, efter resultaterne af den samlede 
drift- og anlægsvirksomhed på funktionerne 1.22.01, 1.22.03, 1.38.60-1.38.66 og 
1.35.46. På affaldsområdet er autoriseret grupperinger til mellemværende på de enkelte 
områder. Kommunen kan på de øvrige områder, hvis den ønsker det, foretage mellem-
regning for funktion 1.22.06. Modposteringen foregår på balancekonto 9.75.99.  
 
Da elforsyning ikke længere er omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv princip, 
skal mellemværende registreret på funktion 9.35.32 El-forsyning, med virkning fra regn-
skab 2000, ikke længere reguleres for det løbende resultat på funktion 1.22.02. Mel-
lemværende som er registreret på funktion 9.35.32 påvirkes kun af aftaler om indskud i 
netvirksomheden eller afvikling/nedbringelse af gældsforhold. 
 
Ligeledes gælder det, at vand- og spildevandsforsyningen ikke længere er omfattet af 
det kommunalretlige hvile-i-sig-selv princip. Derfor skal mellemværendet registret på 
9.35.30 og 9.35.34, med virkning fra og med regnskab 2010, ikke længere reguleres for 
det løbende resultat på funktion 1.22.04 og 1.35.40-1.35.44.  
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Det bemærkes, at der på funktion 9.35.32 er autoriseret en gruppering til registrering af 
udlæg vedrørende el-selskabernes sideordnede aktiviteter. Der er endvidere på funkti-
onen under dranst 8 Aktiver oprettet en gruppering til registrering af forpligtelse for tje-
nestemænd. 
 
Beregnede rentebeløb konteres direkte på funktionerne på hovedkonto 1 og modposte-
res på funktionerne 7.35.30-7.35.36. 
 
Afskrivning på tilgodehavender registreres som debitering på funktionerne 9.35.30, 
9.35.31 og 9.35.33-9.35.36 for nettobeløb og på funktion 9.59 for moms til kreditering 
for statuskontoen for restancen (9.28.14) eller (9.28.15). 
 
I forbindelse med bl.a. lov om varmeforsyning og lov om el-forsyning kan der foretages 
henlæggelser og afskrivninger for forsyningsvirksomheder. Sådanne henlæggelser og 
afskrivninger registreres via hovedart 0.  
 
AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING 
FOR ANDRE (38) 

9.38.36 Kommuner og regioner m.v. 
 
9.38.37 Staten 
Saldiene består af krav på tredjemand samt af beholdning af aktiver (postgiro-
anvisninger). 
 
AKTIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (42) 

9.42.40 Beskyttelsesrumspulje 
En eventuel saldo vil være udtryk for opkrævede midler til beskyttelsesrums-puljen, 
herunder forrentning af midlerne, som endnu ikke er anvendt til beskyttelsesrumsfor-
mål. Der henvises i øvrigt til konteringsreglerne for funktion 8.42.40 
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Regnskabsføringen i supplementsperioden skal ske i regnskabet for det år, hvori 
transaktionen finder sted. 

 
Denne hovedregel er benævnt transaktionsprincippet. 
 
Hovedreglen er som sådan uafhængig af den bogholderimæssige proces. Den ændres 
altså ikke af, at selve registreringen eventuelt sker i et andet kalenderår. 
 
Som almindeligt forekommende situationer kan her peges på: 
 

 Regning for en i regnskabsåret leveret vare eller ydelse når først frem til registre-
ring efter regnskabsårets afslutning. 

 
Hovedreglen indebærer her, at der inden supplementsperiodens udløb skal ske 
en henføring af udgiften til regnskabsåret. 
 
Efter supplementsperiodens udløb kan der ske henføring til regnskabsåret. Dette 
må bero nærmere på det konkrete tidspunkt for regningens modtagelse og regi-
strering og den praktiske tilrettelæggelse af regnskabsafslutningen i kommunen 
(jf. dog nedenfor om afslutningsposteringer). 
 

 Forudbetaling i regnskabsåret af en ydelse, der leveres i det følgende regn-
skabsår. For eksempel udbetaling i december måned af januarløn til tjeneste-
mænd. 

 
Udgiften skal henføres til det nye regnskabsår. Der benyttes en mellemregnings-
konto på hovedkonto 8 mellem regnskabsåret og det nye regnskabsår, jf. konte-
ringsreglerne herfor (kapitel 4, afsnit 4.8). 

 
Hovedreglen om anvendelse af transaktionsprincippet i supplementsperioden gælder 
ikke alene for udgifter og indtægter som følge af køb og salg af varer og ydelser, her-
under betaling af lønninger. Det gælder således også udgifter og indtægter i forbindelse 
med indkomstoverførsler, skatter og afgifter, refusion m.v. Med hensyn til særlige situa-
tioner, der kan opstå i forbindelse med års-afslutningen, herunder vedrørende posterne 
på de finansielle hovedkonti 7 og 8, henvises i øvrigt til reglerne for kontering på de 
enkelte konti i kapitel 4. 
 
Afslutningsposteringer 
Efter supplementsperiodens udløb kan der være behov for at foretage visse afslut-
ningsposteringer i form af omposteringer, altså ikke pengeposteringer, i det afsluttede 
regnskabsår. 
 
Det er som hovedregel kommunen selv, der træffer afgørelse vedrørende sådanne af-
slutningsposteringer i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastlagt i 
kommunens kasse- og regnskabsregulativ m.v. 
 
I en række tilfælde skal der dog foretages afslutningsposteringer. Det gælder således 
slutberegning af statsrefusion, der ofte ikke foreligger ved supplementsperiodens ud-
løb. Der henvises herom til reglerne for kontering på de enkelte konti i kapitel 4. 
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9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 
 

9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og 
regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse 
nr. 1508 af 16. december 2014) 

 
I medfør af § 1, stk. 2 og 3, og § 3 i lov nr. 497 af 7. juni 2006 om konkurrencemæssig lige-
stilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne le-
verandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. og § 3 i lov om frikommuner, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013, fastsættes: 

Kapitel 1 

Opgørelse af beløb til refusion 

§ 1. De beløb, der refunderes af refusionsordningen, omfatter momsbetalinger fra kom-
muner og regioner i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser, der bogføres på ho-
vedkontiene 0-6 i budget- og regnskabssystemet for kommuner og på hovedkontiene 0-4 i 
budget- og regnskabssystemet for regioner, bortset fra momsbetalinger, der kan fradrages 
som indgående moms i et momsregnskab. Derudover refunderes visse udgifter til lønsums-
afgift, som indirekte betales af kommuner og regioner. 

Stk. 2. Beløbene efter stk. 1 bestemmes som summen af følgende udgifter til moms og 
lønsumsafgift: 

1) Alle udgifter til moms, der vedrører udgifter, som regnskabsmæssigt - efter de af Øko-
nomi- og Indenrigsministeriet autoriserede konteringsregler - registreres på artskontiene: 

a) Hovedart 2 Varekøb, ekskl. art 2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms). 
b) 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser. 
c) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 
d) Opgørelsen omfatter ikke kommunernes momsudgifter på funktion 2.32.31 Busdrift 
(dog undtaget gruppering 002), 2.32.33 Færgedrift, 2.32.35 Jernbanedrift og 5.32.30 
Ældreboliger, samt regionernes momsudgifter på funktion 3.10.01 Tilskud til trafiksel-
skaber og 2.10.30 Almene ældreboliger. 
e) Opgørelsen omfatter ikke udgifter afholdt på hovedkonto 1 Forsyningsvirksomhe-
der i budget- og regnskabssystemet for kommuner 

2) Visse udgifter til moms og lønsumsafgift, som indirekte betales af kommuner og regio-
ner via betalings- og tilskudsordninger. De beløb, der indgår i refusionsordningen, bereg-
nes som kommunens eller regionens andel af det bogførte beløb multipliceret med de i 
bilag 1 anførte momsandels- og lønsumsandelsprocenter og den gældende momssats, 
divideret med summen af momssatsen og 100, jf. regneeksemplerne i bilaget. Betalings- 
og tilskudsordninger, som ifølge de af Økonomi- og Indenrigsministeriet autoriserede 
konteringsregler registreres på andre funktioner, indgår ikke i opgørelsen af beløb til re-
fusion. 

§ 2. Fælleskommunale virksomheders momsudgifter og indirekte betalte lønsumsafgifter, 
jf. § 1, anmeldes til refusion af den kommune, som er regnskabsførende for fællesskabet. 

Stk. 2. Fælleskommunale virksomheder, som af administrative grunde er selvstændigt 
regnskabsførende, kan, såfremt der foreligger godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsmini-
steriet, jf. dog stk. 3, anmelde refusionskrav fra refusionsordningen, gennem fællesskabets 
kommuner. 
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Stk. 3. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale virksomheder indenfor fagom-
råderne redningsberedskab og centralvaskeri er dog undtaget fra godkendelse efter stk. 2. 

Stk. 4. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale forsynings- og forsyningslig-
nende virksomheder og trafikselskaber kan ikke opnå godkendelse efter stk. 2. 

§ 3. Kommunerne og regionerne kan anmelde acontomoms- og lønsumafgift, jf. § 1, til 
selvejende institutioner med driftsoverenskomst til refusion fra refusionsordningen, indtil den 
selvejende institutions regnskab optages med artsspecifikation i forbindelse med kommu-
nens eller regionens regnskabsaflæggelse. 

Stk. 2. Årsopgørelsen forsynet med revisors erklæring af refusionskrav til refusionsord-
ningen må ikke indeholde beløb vedrørende acontomoms og lønsumsafgift efter stk. 1. 

§ 4. Købsmomsudgifter, der indgår ved beregningen af huslejeindtægter, omfattes ikke af 
refusionen. 

Stk. 2. Undtagelsen efter stk. 1 administreres på den måde, at den opgjorte refusion efter 
reglerne i § 1 reduceres med et beløb, der beregnes som 7,5 pct. af bogførte indtægter på 
artskonto 7.1 Egne huslejeindtægter. 

Stk. 3. Huslejeindtægter registreret på art 7.1, funktion 5.32.30 Ældreboliger, 2.32.31 
Busdrift (dog undtaget gruppering 002), 2.32.33 Færgedrift, 2.32.35 Jernbanedrift, 3.10.01 
Tilskud til trafikselskaber og 2.10.30 Almene ældreboliger omfattes ikke af bestemmelserne i 
§ 4, stk. 1 og 2. 

§ 5. Købsmomsudgifter, afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af bidrag 
og tilskud til kommunen eller regionen omfattes ikke af refusionen. 

Stk. 2. Undtagelsen efter stk. 1 administreres på den måde, at den opgjorte refusion efter 
reglerne i § 1 reduceres med et beløb svarende til 17,5 pct. af kommunens eller regionens 
indtægter fra følgende tilskud og bidrag. Beløbet opføres på den månedlige saldoopgørelse 
som fradrag under korrektioner: 

1) Drifts- og anlægstilskud fra fonde, private virksomheder, private foreninger, institutio-
ner m.v. 
2) Lån, som på grund af gunstige vilkår med hensyn til betaling af renter og afdrag, ikke 
skal henregnes til kommunens eller regionens låntagning i henhold til Økonomi- og In-
denrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af ga-
rantier m.v. og Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes lån-
tagning og meddelelse af garantier m.v. 
Stk. 3. Den andel af bidrag og tilskud, jf. stk. 1, der er finansieret af midler, som fonde, 

private virksomheder, private foreninger, institutioner m.v. har modtaget fra staten, regioner, 
kommuner og borgere, undtages fra tilbagebetaling efter stk. 2. 

Stk. 4. Tilskud til forskning registreret på funktion 1.10.01 Sygehuse i regionerne og funk-
tionerne 4.62.82-4.62.90 i kommunerne undtages fra tilbagebetaling efter stk. 2. 

Stk. 5. Driftstilskud modtaget til og med regnskabsåret 2017, der er registreret på funktio-
nerne 3.22.01 Folkeskoler, 3.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, 
stk. 2 og stk. 5, 3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen og 3.22.18 Idrætsfaciliteter 
til børn og unge i kommunerne, undtages fra tilbagebetaling efter stk. 2. 

§ 6. Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år 
sælges eller overdrages, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til refusionsordnin-
gen. Beløbet opføres på den månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner. 

Stk. 2. Femårsperioden regnes fra tidspunktet for godkendelse af anlægsregnskab for det 
pågældende arbejde. 

Stk. 3. Hvis de samme købsmomsudgifter ved et anlæg, for hvilke der er opnået momsre-
fusion fra refusionsordningen, godtgøres efter lov om merværdiafgift, skal den af refusions-
ordningen refunderede købsmoms tilbagebetales. Beløbet opføres på den månedlige saldo-
opgørelse som fradrag under korrektioner. 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     9.1 - side  3 

  
Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 
 

§ 7. Købsmomsudgifter, afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, anvendt til naturalaf-
lønning af personale, omfattes ikke af refusionen. 

Stk. 2. Undtagelsen efter stk. 1 administreres på den måde, at den opgjorte refusion efter 
reglerne i § 1 reduceres med købsmomsudgifterne, afholdt ved køb af varer og tjenesteydel-
ser, anvendt til naturalaflønning af personale. For bogførte udgifter til varer og tjenesteydel-
ser, som både indeholder købsmomsudgifter vedrørende kommunal eller regional virksom-
hed og købsmomsudgifter vedrørende naturalaflønning af personale, er det udelukkende 
den del af købsmomsudgifterne, som anvendes til kommunal eller regional virksomhed, som 
er omfattet af refusionen. Andelen opgøres skønsmæssigt. Den del af købsmomsudgifterne, 
der vedrører naturalaflønning af personale, opføres på den månedlige saldoopgørelse som 
fradrag under korrektioner. 

Kapitel 2 

Refusion ved tilkøbsydelser i frikommuner i medfør af lov om frikommuner 

§ 8. Købsmomsudgifter, afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, anvendt til tilkøbs-
ydelser, som hjemlet i lov om frikommuner, omfattes ikke af refusionen. 

Stk. 2. Undtagelsen efter stk. 1 administreres på den måde, at den opgjorte refusion efter 
reglerne i § 1 reduceres med købsmomsudgifterne, afholdt ved køb af varer og tjenesteydel-
ser, anvendt til tilkøbsydelser. For bogførte udgifter til varer og tjenesteydelser, som både 
indeholder købsmomsudgifter vedrørende kommunal virksomhed og købsmomsudgifter ved-
rørende tilkøbsydelser, er det udelukkende den del af købsmomsudgifterne, som anvendes 
til kommunal virksomhed, som er omfattet af refusionen. Andelen opgøres skønsmæssigt. 
Den del af købsmomsudgifterne, der vedrører tilkøbsydelser, opføres på den månedlige sal-
doopgørelse som fradrag under korrektioner. 

Kapitel 3 

Afregning af refusionsbeløb 

§ 9. Refusionsbeløb i henhold til § 1 udbetales månedligt. 
Stk. 2. Beløb til refusion efter stk. 1 anmeldes på grundlag af saldo på funktion 7.65.87 for 

kommuner og på funktion 5.80.95 for regioner til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest 
10. hverdag i den følgende måned. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende hvilke beløb, der 
kan anmeldes til refusion, afgøres endeligt af økonomi- og indenrigsministeren. 

Stk. 3. Saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret, som tillige omfatter beløb til refusion bog-
ført i den regnskabsmæssige supplementsperiode til regnskabsåret, fremsendes til Økono-
mi- og Indenrigsministeriet senest 1. hverdag i april måned i året efter refusionssåret. Denne 
opgørelse skal være revideret af kommunens eller regionens revisor og forsynet med revi-
sors erklæring. 

Stk. 4. Beløb til refusion efter stk. 1 afholdt i den regnskabsmæssige forsupplementsperi-
ode til et regnskabsår anmeldes til refusion fra refusionsordningen sammen med momsud-
gifter afholdt i januar måned i regnskabsåret. 

§ 10. Refusionsbeløb efter § 9 udbetales af Økonomi- og Indenrigsministeriet snarest mu-
ligt i den måned, der følger efter den måned, refusionsanmeldelsen skal være Økonomi- og 
Indenrigsministeriet i hænde. 

Stk. 2. Refusionsbeløb afrundes til hele kroner. 
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Kapitel 4 

Dispensationsmulighed 

§ 11. Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde bestemme, at afregningen af 
refusionsbeløb sker på en anden måde end fastlagt i denne bekendtgørelse. 

§ 12. Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra 
§ 1, § 5 og § 6. 

Kapitel 5 

Ikrafttræden 

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015. 
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2013 om momsrefusions-

ordning for kommuner og regioner. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 16. december 2014 

P.M.V. 
E.B. 

 
Niels Jørgen Mau Pedersen 

/ Søren H. Thomsen 

 

BILAG 
Positivliste for kommuner 

gældende fra og med regnskab 2015 

Artkonto  Funktion  
 Moms- og lønsums-

andelsprocent 
   (Drift: 

 DR1) 
(Anlæg:  
DR3) 

Kommuner     

5.9 0.32.31 
Stadions, idrætsanlæg 
og svømmehaller  

55 85 

5.9 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter 50 85 
4.01) 3.22.08 Kommunale specialskoler  25 85 

4.01) 3.30.46 
Ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov 

25 - 

4.6 3.22.10 
Bidrag til statslige og private sko-
ler 

25 85 

5.9 3.22.10 
Bidrag til statslige og private sko-
ler 

25 85 

4.6 3.22.12 Efterskoler og Ungdomskostskoler 25 85 
5.9 3.22.12 Efterskoler og Ungdomskostskoler 25 85 
5.9 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 55 85 
5.9 3.35.60 Museer 25 85 
5.9 3.35.63 Musikarrangementer 10 85 
5.9 3.35.64 Andre kulturelle opgaver 40 85 
5.9 3.38.74 Lokaletilskud 65 - 
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4.01) 
4.62.82 

Kommunal genoptræning og vedli-
geholdelsestræning 

39* 85 

4.7 og 4.8 4.62.82 
Kommunal genoptræning og vedli-
geholdelsestræning 

21* - 

4.09) 4.62.84 Fysioterapi 18 - 
5.2 4.62.85 Kommunal tandpleje 29* 85 
4.7 og 4.8 4.62.85 Kommunal tandpleje 21* - 
4.01) 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 39* 85 
4.7 og 4.8 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 21* - 
4.01) 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 39* 85 
4.7 og 4.8 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 21* - 
4.01) 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 39* 85 
4.7 og 4.8 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 21* - 

5.9 5.25.19 
Tilskud til puljeordninger, private 
klubber og privatinstitutioner 

25 - 

4.01) og 12) 5.28.20 
Plejefamilier og opholdssteder mv. 
for børn og unge 

25 - 

4.01) 5.28.21 
Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge 

25 - 

4.01) 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 25 - 

4.02) 5.32.32 
Pleje og omsorg m.v. af ældre og 
handicappede 

15 - 

4.03) 5.32.32 
Pleje og omsorg m.v. af ældre og 
handicappede 

33* - 

4.04) 5.32.32 
Pleje og omsorg m.v. af ældre og 
handicappede 

25 - 

4.05) 5.32.33 
Forebyggende indsats for ældre og 
handicappede 

10 - 

4.01) 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 55 - 

5.26) 5.32.35 
Hjælpemidler, forbrugsgoder, bo-
ligindretning og befordring 

75 - 
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4.01) 
5.35.40 

Rådgivning og rådgivningsinstitu-
tioner 

40 - 

4.01) 5.38.42 
Botilbud for personer med særlige 
sociale problemer 

25 - 

4.01) 5.38.44 
Alkoholbehandling og behand-
lingshjem for alkoholskadede 

20 - 

4.01) 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 20 - 
4.01) 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 15 - 
4.01) 5.38.52 Botilbud til midlertidige ophold 25 - 
5.9 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 25 85 
5.9 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 25 85 
4.01) 5.46.60 Introduktionsprogrammer mv. 25 85 

5.910) 5.68.90 
Driftsudgifter til den kommunale 
beskæftigelsesindsats 

25 - 

     
5.9 5.72.99 Øvrige sociale formål 15 - 
 
5.911) 6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 32 - 

     
Regioner     
4.01) 1.10.01 Sygehuse 39* - 
4.7 og 4.87) 1.10.01 Sygehuse 21* - 
4.08) 1.10.01 Sygehuse 61* - 
4.08 1.20.10 Almen lægehjælp 61* - 
4.08 1.20.11 Speciallægehjælp 61* - 
5.2 1.20.25 Høreapparater 75 - 

4.01) 2.10.01 
Sociale tilbud, specialundervisning 
og rådgivning 

25 - 

5.9 3.20.10 Tilskud til kulturelle aktiviteter 40 85 
     
* Momsandelsprocenten indeholder en lønsumsandelsprocent. 
1) Gælder alene ikke-momsbelagte tjenesteydelser fra private leverandører og selvejende insti-

tutioner mv. uden driftsoverenskomst, der er et alternativ til kommunale eller regionale tilbud 
og som derfor registreres med ejerforholdskode 4 private. 

2) Gælder alene for registreringer på gruppering 009 Private leverandører af personlig og prak-
tisk hjælp. 

3) Gælder alene for registreringer på gruppering 004 Hjemmesygepleje, ejerforholdskode 4 pri-
vate. 

4) Gælder kun for registreringer på gruppering 012 og 013 
5) Gælder alene for registreringer på gruppering 003 Afløsning, aflastning samt tilbud om mid-

lertidigt ophold og gruppering 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med 
betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ejerforholdskode 4 private. 

6) Gælder ikke for motorkøretøjer. 
7) Gælder ikke for udgifter til højt specialiseret behandling (lands- og landsdelspatienter). 
8) Gælder kun for ydelser købt hos Statens Serum Institut. 
9) Gælder kun for registreringer på gruppering 001 Ridefysioterapi, ejerforholdskode 4 private. 
10) Gælder kun for registreringer på gruppering 005 og 006 
11) Gælder kun for registreringer på gruppering 001 Væksthuse 
12)  Gælder ikke for registreringer på gruppering 010 Plejefamilier – vederlag, 011 Netværksple-

jefamilier og slægtsanbringelser – vederlag samt 012 Kommunale plejefamilier – vederlag. 
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Beregning af moms- og lønsumsandelsprocenter: 

For hver funktion på positivlisten er der beregnet en momsandelsprocent, der afspejler, hvor stor 
en andel af udgifterne til den pågældende ydelse, der er momsbelagt. Tilsvarende er der, for de 
med * markerede relevante ydelser, beregnet en lønsumsandelsprocent, der afspejler, hvor stor 
en andel af de samlede udgifter til den pågældende ydelse, der er lønudgifter. Lønsumsandels-
procenten er efterfølgende omregnet til momsandelsprocenten ved at gange lønsumsandelspro-
centen med (4,12/104,12)/(25/125), idet private leverandører, på de relevante områder, betaler 
en lønsumsafgift på 4,12 pct. af lønsummen+overskud/underskud. Herefter er den omregnede 
lønsumsandelsprocent og momsandelsprocenten lagt sammen til én moms- og lønsumsandels-
procent. Fx er lønsumsandelsprocenten for sygehuse 70 pct., hvilket giver en moms- og lønsum-
sandelsprocent på 14 (70*(4,12/104,12)/(25/125)=13,8). 

 

Regneeksempel for beløbet til refusion for kommuner: 

Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 0.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller, art 5.9). 

Beløb til refusion: 1.000 kr. x 55% x 25/125=110 kr. 

Der registreres i eksemplet følgende i det kommunale budget- og regnskabssystem: 

– Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. - 110 kr. = 890 kr. registreres på 
funktion 0.32.31 stadion, idrætsanlæg og svømmehaller, art 5.9. 

– Den beregnede momsudgift, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppering 003. 
– Momsrefusionen, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppering 002. 

Regneeksempel for beløbet til refusion for regioner: 

Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 1.10.01 Sygehuse, art 4.0). 

Beløb til refusion: 1.000 kr. x 39% x 25/125=78 kr. 

Der registreres i eksemplet følgende i budget- og regnskabssystemet for regioner: 

– Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. –78 kr. = 922 kr. registreres på 
funktion 1.10.01 Sygehuse, art 4.0. 

– Den beregnede momsudgift, dvs. 78 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 003. 
– Momsrefusionen, dvs. 78 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 002. 
 

 

 

 


	Kapitel 4.pdf
	4.0
	4.1
	4.2
	4.3
	4.4
	4.5
	4.5.0
	4.5.1
	4.5.2
	4.5.3
	4.5.4
	4.5.5
	4.5.6
	4.5.7
	4.5.8
	4.5.9

	4.6
	4.7
	4.8
	4.9


