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Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 
 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og beskæftigelsesområdet. 
Hovedkontoen er målgruppeopdelt på følgende måde:  
 
Funktion 5.25.10-5.25.19 Dagtilbud til børn og unge 
Funktion 5.28.20-5.28.25 Tilbud til børn og unge med særlige behov 
Funktion 5.30.26-5.30.36 Tilbud til ældre  
Funktion 5.38.37-5.38.59 Tilbud til voksne med særlige behov 
Funktion 5.46.60-5.46.65 Tilbud til udlændinge 
Funktion 5.48.66-5.68.98 Beskæftigelse, overførsler m.v. 
Funktion 5.72.99 Øvrige sociale formål 
 
Det bemærkes, at kommunale sundhedsudgifter registreres under hovedkonto 4.  
 
Det skal yderligere bemærkes, at der for relevante ydelser, skal foretages personbogfø-
ring, jf. bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revi-
sion på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeri-
ets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets 
og Undervisningsministeriets ressortområder. 
 
Reglerne for personbogføring omfatter ydelser, herunder serviceydelser, og tilskud til 
en person eller familie efter de love, der er omfattet af ovennævnte bekendtgørelse. 
Ydelser og tilskud omfattet af bekendtgørelsens § 51 er dog undtaget disse regler. 
 
Med personbogføring forstås, at der i tilknytning til en udgift enten i økonomisystemet, i 
fagsystemer eller dokumenteret på anden måde fremgår følgende oplysninger: 

 Registrering af personens CPR-nummer 

 Registrering af ydelse- og tilskudsart (kontonummer eller registrering af anden 
angivelse af den tilkendte ydelse eller tilskud) 

 Registrering af beløb 

 Registrering af dato for udbetaling af ydelser og tilskud 
 

Administrationsudgifter 

Udgifter til den centrale administration under sociale opgaver og beskæftigelse registre-
res på hovedkonto 6. Udgifter til den administration, der finder sted på og vedrører insti-
tutionerne under sociale opgaver og beskæftigelse, registreres derimod på funktionerne 
under hovedkonto 5. 
 
Vedrørende administration, der foregår på en institution, men vedrører flere institutioner 
eller aktiviteter, henvises til konteringsreglerne til hovedkonto 6. 
 
Ifølge bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud 
efter serviceloven) skal kommunalbestyrelsen fastsætte takster for de i § 1 nævnte 
kommunale tilbud. Endvidere gælder for servicelovens § 79, 83 og 84 bekendtgørelse 
om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter 
servicelovens §§ 79, 83 og 84. 
 
Takstberegningen skal ske med udgangspunkt i alle tilbuddets gennemsnitlige, langsig-
tede omkostninger, herunder også indirekte centrale omkostninger til ledelse og admi-
nistration, der konteres på hovedkon- 
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to 6. Der skal derfor foretages en overførsel af administrative omkostninger fra hoved-
konto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om om-
kostningsbaserede takster. Kommunalbestyrelsen kan anvende en fordelingsnøgle for 
andelen af central ledelse og administration. Kommunalbestyrelsen skal begrunde den 
anvendte fordelingsnøgle. Overførsel af administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 
til hovedkonto 5 kan ske ved anvendelse af de interne arter på hovedart 9 eller ved +/- 
posteringer. Hovedart 0 og art 4.0 for de funktioner, der er opført på positivlisten, må 
ikke benyttes til overførsel af administrationsomkostninger. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende de konsulentfunktioner, der udgår fra institutionerne, 
registreres på funktion 5.45.40. Udgifter og indtægter vedrørende rådgivning, der udgår 
fra den centrale forvaltning, registreres på hovedkonto 6. Udgifter til samråd vedrørende 
bevilling af abort, adoption, visitationsudvalg m.v. registreres på funktion 6.42.42. Det 
drejer sig som hovedregel om mødediæter, honorarer og lignende. 
 
Udgifter til kommunens centrale myndighedsfunktion – herunder i forbindelse med per-
sonlig og praktisk hjælp m.v.– registreres på hovedkonto 6. Særligt i forbindelse med 
personlig og praktisk hjælp m.v. kan der peges på, at myndighedsfunktionen bl.a. om-
fatter: 
 

 afgørelser vedrørende visitation, ydelser og omfang i overensstemmelse med de 
politiske vedtagne kvalitetsstandarder 

  
 sikring af overensstemmelse mellem afgørelse og leverance, herunder tilsyn og 

kontrol 
 fastsættelse og offentliggørelse af kvalitetsstandarder 
 fastsættelse og offentliggørelse af priser 
 fastsættelse og offentliggørelse af foranstaltninger vedrørende leverancesikker-

hed 
 fastsættelse af krav til indholdet af informationsmateriale 
 godkendelse af leverandører. 
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Særlige institutioner 

For institutioner, der varetager flere opgaver inden for det sociale, undervis-
ningsmæssige og sundhedsmæssige område, må der som hovedregel foretages en 
fordeling af udgifter og indtægter på de respektive funktioner. For de institutioner, hvor 
en sådan fordeling vil indebære arbitrære (ikke-objektivt konstaterbare) fordelinger, skal 
hele institutionen eller de områder, der ikke lader sig fordele objektivt, henføres til den 
funktion, hvorunder størstedelen af aktiviteterne henhører. 
 
 

Selvejende og private institutioner 

Budgetter og regnskaber for selvejende og private institutioner, som kommunen har 
driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler, som gælder for kommunale 
institutioner, jf. dog nedenfor. Institutionens budget og regnskab registreres hos den 
kommune, der har overenskomsten - for plejehjemmenes vedkommende den kommu-
ne, der har hovedoverenskomsten. Regnskabsføringen sker på de respektive funktio-
ner under hovedkonto 5 med undtagelse af renter og afdrag, som registreres på hoved-
konto 7 og 8. 
 
Det samme gælder for anlægsposterne for selvejende og private institutioner (bortset 
fra private lederejede institutioner), der før anlægsarbejdernes påbegyndelse er indgået 
en overenskomst med. Dette indebærer, at der kan ydes momsrefusion af afholdte 
anlægsudgifter. I de tilfælde, hvor en institution har lejet sig ind eller vil leje sig ind i 
bygninger ejet af andre end institutionen, kan der ikke ydes momsrefusion af anlægs-
udgifterne. I de tilfælde, hvor der ikke er en hovedoverenskomstkommune, skal det 
aftales, hvilken kommune der skal budgettere og regnskabsføre. 
 
For private lederejede institutioner medtages alene driftsudgifter og driftsindtægter i 
kommunens budget og regnskab, idet institutionens udgifter til renter og afdrag betrag-
tes som huslejeudgift. 
 
Acontoudbetalinger til selvstændigt regnskabsførende, sociale institutioner registreres 
på den funktion, som den pågældende institution kan henføres til, ved anvendelse af art 
5.9. Når regnskabet foreligger, og institutionens udgifter og indtægter optages i kom-
munens regnskab, minusdebiteres kommunens acontoudbetalinger under anvendelse 
af art 5.9. 
 
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. 
 
Institutionens budget optages i kommunens årsbudget uden købsmoms, og ved institu-
tionens aflæggelse af regnskabet til kommunen skal udgifterne registreres på de rele-
vante arter på normal vis, hvorved købsmoms automatisk udskilles og henføres til funk-
tion 7.65.87. 
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Betalinger mellem kommuner i øvrigt 

I tilfælde, hvor en opholdskommune har afholdt udgifter til eksempelvis kontanthjælp og 
har krav på at få disse udgifter refunderet hos den tidligere opholdskommune, hjemta-
ger opholdskommunen statsrefusionen - her 50 pct. - og opkræver de resterende 50 
pct. hos den tidligere opholdskommune. Denne indtægt registreres ved anvendelse af 
art 7.7. Den tidligere opholdskommune registrerer udgiften netto på funktionen for kon-
tanthjælp ved anvendelse af art 4.7. Refusion i forbindelse med den centrale refusions-
ordning (§ 176 i lov om social service) hjemtages af den kommune, der endeligt afhol-
der udgiften. 
 
 

Refusion vedrørende flygtninge 

Refusion af udgifter til kontanthjælp mv. til visse grupper af flygtninge registreres under 
funktion 5.57.74, dranst 2, gruppering 002 og 004. 
 
Refusion af udgifter på funktionerne 5.25.10-5.25.19 vedrørende flygtninge er samlet 
på funktion 5.25.10, dranst 2, gruppering 006. 
 
For øvrige funktioner, hvor der ydes refusion vedrørende udgifter til flygtninge, er der 
oprettet autoriserede grupperinger under de pågældende funktioner. 
 
Refusionsberigtigelser vedrørende flygtninge registreres på kontiene for refusion for 
flygtninge og ikke på berigtigelseskontiene. 
 
 


