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2.1 Hovedkonti, hovedfunktioner og funktioner 
 
Placering i kontoplanen 
Hovedkonti, hovedfunktioner og funktioner er altid autoriserede. Det vil sige, 
at der ved indberetning af budgetter og regnskaber til Indenrigs- og Sundheds-
ministeriet eller Danmarks Statistik ikke må anvendes andre tekster til eksis-
terende funktioner end de her anvendte. Der må heller ikke oprettes nye hoved-
konti, hovedfunktioner eller funktioner. 
 
Hovedkontoen fastlægges i kontonummerets 1. ciffer: 
 
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 
1 Forsyningsvirksomheder m.v. 
2 Trafik og infrastruktur 
3 Undervisning og kultur 
4 Sygehusvæsen og sygesikring 
5 Social- og sundhedsvæsen 
6 Administration m.v. 
7 Renter, tilskud, udligning og skatter 
8 Balanceforskydninger 
9 Balance 
 
Der er således i alt ti hovedkonti. Hovedkonto 0-6 opdeler den kommunale 
drifts- og anlægsvirksomhed på i alt syv hovedområder. Hovedkonto 7 og 8 
omfatter de finansielle poster samt forskydningerne på balancen, og hovedkon-
to 9 er balancen. 
 
Der er ikke knyttet cifre til hovedfunktionerne. Disse optræder derimod som en 
1. overskrift i den autoriserede kontoplan. Det skal dog bemærkes, at der i de af 
kommunerne anvendte økonomisystemer er fastlagt numre for hovedfunk-
tionerne. 
 
Hovedfunktionerne omfatter et nærmere angivet interval af funktioner, der er 
fastlagt ved kontonummerets 2. og 3. ciffer. 
 
På hovedkonto 7, 8 og 9 er så vidt muligt anvendt en parallel hovedfunktions- 
og funktionsopdeling. Funktionerne: 
 
7.05 Indskud i pengeinstitutter mv. 
8.05 Indskud i pengeinstitutter mv. 
9.05 Indskud i pengeinstitutter mv. 
 
anvendes således til registrering af henholdsvis renter af indskud i penge-
institutter mv. (7.05), forskydninger i indskud i pengeinstitutter mv. (8.05) og 
beholdningen af indskud i pengeinstitutter mv. (9.05). 
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Formålsbestemt inddeling 
Gennem kontoplanens inddeling i hovedkonti, hovedfunktioner og funktioner 
sker der en gradvis specifikation af de kommunale udgifter og indtægter efter 
deres formål. 
 
Hovedkontoen fastlægger det overordnede formål, f.eks. hovedkonto 3: Un-
dervisning og kultur. 
 
Ved hovedfunktionerne sker der herefter en opdeling på enkelte formål eller 
aktivitetsområder, for hovedkonto 3 således: 
 
FOLKESKOLEN 
PRØVEFORBEREDENDE ENKELTFAGSUNDERVISNING 
GYMNASIER M.V. 
FAGLIGE UDDANNELSER 
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSER M.V. 
BEFORDRING AF ELEVER 
FOLKEBIBLIOTEKER 
KULTUREL VIRKSOMHED 
FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V. 
 
Endelig sker der ved funktionerne en yderligere opdeling på formålsbestemte 
aktiviteter. Hovedfunktionen FOLKESKOLEN er f.eks. opdelt på følgende 
funktioner: 
 
3.01 Folkeskoler 
3.02 Serviceforanstaltninger 
3.03 Syge- og hjemmeundervisning 
3.04 Skolepsykolog 
3.05 Skolefritidsordninger 
3.06 Amtscentraler 
3.07 Undervisning af børn med vidtgående handicap 
3.08 Observationsskoler 
3.10 Bidrag til statslige og private skoler 
3.11 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne 
3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 
3.13 Forberedende voksenundervisning 
 
Registrering på hovedfunktioner og funktioner 
Registreringen i budget- og regnskabssystemet skal så vidt muligt bero 
på konstaterbare forhold, med mindre konteringsreglerne i kapitel 4 spe-
cifikt foreskriver en beregningsmæssig fordeling af udgifter eller indtæg-
ter (jf. nærmere herom i kapitel 7, afsnit 7.0). 
 
Udgifter og indtægter, der ikke konkret kan fordeles på de enkelte ho-
vedfunktioner eller funktioner skal, i det omfang der i systemet er opret-
tet autoriserede hovedfunktioner for >>FÆLLES FUNKTIONER<< 
eller funktioner for >>fælles formål<<, registreres på disse. 
 


