
 
 
 

 
Orientering om 2. udkast vedrørende ”Budget- og regnskabssystem for kommu-
ner”  
 
Indledning 
Hermed fremsendes 2. udkast til kapitel 1-4 i ”Budget- og regnskabssystem for kom-
muner”, der træder i kraft den 1. august 2006 og finder anvendelse for kommunernes 
årsbudgetter og regnskaber for 2007 og fremefter. Det eksisterende ”Budget- og regn-
skabssystem for kommuner og amtskommuner” gælder fortsat for regnskab 2006 og 
ophæves med virkning fra den 31. december 2007.  
 
1. udkast af kapitel 1-4 blev fremsendt den 8. november 2005. I dette 2. udkast er end-
videre vedlagt kapitlerne 5-9. Det skal bemærkes, at der i kapitlerne 5-9 kun er foreta-
get redaktionelle ændringer og konsekvensrettelser.   
 
Det kan oplyses, at bekendtgørelse nr. 1455 af 19. december 2005 om kommunernes 
budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. og bekendtgørelse nr. 1450 af 19. decem-
ber 2005 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. i forbindelse 
med kommunesammenlægninger er udarbejdet og fremsendt til kommunerne. Be-
kendtgørelserne vil blive indarbejdet i kapitel 10 i den endelige version af ”Budget- og 
regnskabssystem for kommuner”, der udsendes inden sommerferien. 
 
Vejledende kontoplaner 
Det nævnes i orienteringsskrivelse af 8. november 2005, at der udmeldes en vejleden-
de kontoplan på folkeskoleområdet.  
 
Det skal i den forbindelse præciseres, at de vejledende kontoplaner, der tidligere har 
fremgået af budget- og regnskabssystemet på daginstitutions- og skoleområdet, frem-
over udgår af det autoriserede regelsæt i ”Budget- og regnskabssystem for kommu-
ner”.  
 
Det skal i den forbindelse oplyses, at KL i december 2005 har udsendt publikationen 
”Flere strenge at spille på – ny kontoplan med fokus på tværgående styring”, der bl.a. 
indeholder et konkret forslag til en tværgående kontoplan.   
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Den kommunale kontoplan 
 
Nedenfor beskrives de væsentligste ændringer, som der er foretaget i kontoplanen. 
 
Det skal nævnes, at der i såvel kontoplan som konteringsregler er foretaget en række 
sproglige justeringer, af bl.a. overskrifter og titler. Disse ændringer har ikke indholds-
mæssig betydning. Sproglige justeringer og opdaterede tekster og hjemmelshenvisnin-
ger er der kun i begrænset omfang gjort rede for. 
 
Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 

 
Ad. 1.1 Offentlige toiletter 
 
Det fremgik af orienteringsskrivelsen af 8. november 2005, at udgifter til offentlige toi-
letter fra 2007 ændres fra funktion 0.92 (der nedlægges) til 0.52.10 (Fælles formål), 
hvilket ikke er korrekt, idet flytningen sker til 0.25.10. 
 
Ad. 1.2 Beboelse 
 
På funktion 0.25.11 Beboelse indsættes under dranst 2 gruppering 002 Refusion ved-
rørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge.  
 
Ad. 1.3 Råstoffer 
 
På 0.52 Miljøbeskyttelse m.v. autoriseres funktion 0.52.83 Råstoffer. Etableringen af 
funktionen er en konsekvens af, at en forholdsmæssig del af statens tilskud til Region 
Hovedstaden udbetales til Bornholms Kommune til finansiering af regionale udviklings-
opgaver bl.a. vedr. råstoffer, som er henlagt til Bornholms Kommune jf. § 42 i lov om 
råstoffer. Øvrige kommuner kan derfor ikke registrere på 0.52.83.  
 
Hovedkonto 1. Forsyningsvirksomheder 
 
Ad. 2.1 Afregning mellem forsyningsvirksomheder 
 
Med henblik på at sikre en adskillelse af de brugerbetalte og de skattefinansierede om-
råder i kontoplanen i forbindelse med handel af ydelser mellem forsyningsvirksomhe-
der og kommunen, f.eks. i forbindelse med køb af grunde, er det også i konteringsreg-
lerne (afsnit 4.1) præciseret, at der ikke må anvendes interne arter ved afregning mel-
lem forsyningsvirksomheder.  
 
Ad 2.2 Hoved- og detailkloakker 
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedr. hoved- og detailkloakker skal registreres 
på funktion 1.35.43 Rensningsanlæg. Navnet for funktionen ændres endvidere til 
Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker.      
 
Funktion 1.35.41 Hoved- og detailkloakker udgår.  
 
Ad. 2.3 Affald 
 
I første udkast til budget- og regnskabssystem blev kommunerne orienteret om, at den 
eksisterende opdeling på renovation, genanvendelse, farligt affald, komposteringsan-
læg (1.50 – 1.56) erstattes af en opdeling på affaldstyper (haveaffald, pap, papir, m.v.) 
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på funktionerne 1.38.60 – 1.38.66. Den nye opdeling har givet anledning til en række 
mindre justeringer i konteringsreglerne i lyset af, at kommunerne organiserer sig ret 
forskelligt på området.  
 
 
Hovedkonto 3. Undervisning og kultur 
 
Ad. 3.1 Udenomsarealer  
 
Som konsekvens af omkostningsreformen bliver konteringsreglerne ændret med virk-
ning fra 1. januar 2007 således, at udgifter til husleje og udvendig vedligehold fremover 
skal registreres på omkostningssted, hvor dette er autoriseret i kontoplanen. Det præ-
ciseres i nærværende udkast, at registrering på omkostningssted også gælder for ud-
gifter til vedligeholdelse af de til institutionen tilhørende udenomsarealer.  
 
Ad. 3.2 Kommunale specialskoler 
 
Det bemærkes i konteringsreglerne til funktion 3.22.08 i afsnit 4.3, at udgifter til lokaler, 
der benyttes af såvel kommunale specialskoler som folkeskoler, ikke skal registreres 
på funktion 3.22.08, men i stedet på fælleskonti på funktion 3.22.01. Det angives end-
videre, at mellemkommunale betalinger ikke skal fordeles på omkostningssted. 
 
Ad. 3.3 Regional udvikling vedr. uddannelse  
  
Der autoriseres en hovedfunktion 3.41 Regional udvikling vedr. uddannelse, og herun-
der funktion 3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet.  
 
Etableringen af funktionen er en konsekvens af, at en forholdsmæssig del af statens 
tilskud til Region Hovedstaden udbetales til Bornholms Kommune til finansiering af de 
udviklingsopgaver bl.a. uddannelse, som er henlagt til Bornholms Kommune.  Øvrige 
kommuner kan derfor ikke registrere udgifter på 3.41.80. 
 
Hovedkonto 4. Sundhedsopgaver m.v. 
 
Ad. 4.1 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet 
 
Det kommunale grundtilskud under 4.62.81 gruppering 001 flyttes til 7.62.82 gruppe-
ring 001. Navnet for grupperingen ændres endvidere til ”kommunalt grundbidrag vedr. 
sundhedsvæsenet” med henblik på at skabe overensstemmelse med lovgivningen på 
området.   
 
Ad. 4.2 Genoptræning og vedligeholdelsestræning  
 
I konteringsreglerne til funktion 4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 
gruppering 001 præciseres det, at der er tale om ikke-sygehusindlagte patienter.  
 
Hovedkonto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 
 
Ad. 5.1 Dagtilbud til børn og unge 
 
Det fremgik af første udkast, at grupperingerne 11-16 samt gruppering 20 på 5.25.10 
(fælles formål) var nedlagt. Det kan oplyses, at grupperingerne er udgået eftersom 
kommunerne fremover kan fastlægge forældrebetalingen frit, dog med et loft på 25 % 
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af udgifterne, hvorfor specielle grupperinger vedr. nedsættelse af forældrebetalingen 
ikke længere er nødvendige.  
 
Det skal samtidig præciseres, at årsagen til flytningen af grupperingerne 001-010 vedr. 
friplads fra 5.25.10 (fælles formål) til de enkelte dagtilbudstyper alene skyldes et ønske 
om at frigøre grupperingsnumre på 5.25.10.   
 
På 5.25.10 udgår dels gruppering 006 Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske 
fritidstilbud og dels ændres navnet på gruppering 017 Søskenderabat til Søskendetil-
skud.  
 
På 5.25.19 autoriseres gruppering 006 Driftstilskud til puljeordninger. Her registreres 
kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i en puljeordning, jf. servicelovens § 
25 og § 35, stk. 3. Den nuværende gruppering 006 ”Friplads” flyttes til gruppering 007 
på 5.25.19, der samtidig skifter navn til ”Fripladstilskud til puljeordninger”.  

 

Ad. 5.2 Ældreboliger 
 
I 1. udkast til nyt budget- og regnskabssystem var kontoplanens og konteringsregler-
nes afsnit om 5.32.30 Ældreboliger og 5.94 Driftssikring af boligbyggeri udeladt med 
henblik på at overveje implementering af nye konteringsregler.   
 
Det skal i forlængelse heraf oplyses, at de nuværende konteringsregler videreføres. 
Dog flyttes funktion 5.94 Driftssikring af boligbyggeri til ny funktion 0.25.18 Driftssikring 
af boligbyggeri.  
 
Ad. 5.3 Udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse 
 
Det fremgik af 1. udkast til kontoplan, at udgifter efter servicelovens § 96 vedrørende 
tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og led-
sagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
skal registreres både på 5.32.32 Personlig og praktisk hjælp, gruppering 003 og på 
5.38.53, gruppering 003. Det præciseres, at udgifterne til § 96 fremover alene skal re-
gistreres på funktion 5.32.32. Tilskud til ansættelse af hjælper på funktion 5.38.53 
gruppering 003 udgår.  
 
Ad. 5.4 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring samt plejevederlag 
 
På funktion 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring udgår 
den nuværende aldersgrænse.  Det betyder, at såvel udgifter og indtægter for personer 
over og under 67 år fremover skal registreres på denne funktion. Følgelig nedlægges 
funktion 5.32.36.  
 
Med hensyn til funktion 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pas-
ning af døende i eget hjem bortfalder den eksisterende aldersgrænse på gruppering 1   
Plejevederlag til pasning af døende, jf. servicelovens §§ 118 og 119. under 67 år.  
Udgifter af denne type til personer over 67 år skal i fremtiden også registreres på grup-
pering 1. Gruppering 2 på funktion 5.32.37 udgår.  
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Ad 5.5 Førtidspension 
 
På funktion 5.48.58 ændres den nuværende gruppering 001 Almindelig og forhøjet 
almindelig førtidspension med 50 pct. refusion til gruppering 002. Den eksisterende 
gruppering 002 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion ændres til 
gruppering 001 på funktion 5.48.58. På funktion 5.48.70 ændres den eksisterende 
gruppering 002 Berigtigelser til Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion til 
gruppering 003. Den nuværende gruppering 003 Refusion vedr. førtidspension med 35 
pct. refusion ændres til gruppering 002.  
 
Ad 5.6 Kontante ydelser 
 
For hovedfunktion 5.58 Kontante ydelser ændres nummereringen til 5.57.   
 
Ad. 5.7. Revalidering 
 
For hovedfunktion 5.57 Revalidering ændres nummereringen til 5.58. Endvidere er der 
på funktion 5.58.80 Revalidering er der foretaget følgende tilpasninger:. For det første 
er der indsat gruppering 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse 
udbetalt med 50 pct. refusion. For det andet er der under dranst 2 (statsrefusion) fore-
taget en ændring af gruppering 002, så denne omhandler refusion af revalideringsydel-
se med 50 pct. refusion. Endelig er der indsat en gruppering 003 Berigtigelser.  
 
Ad. 5.8 Løntilskud  
 
På funktion 5.57.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstil-
linger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 
er indsat gruppering 093 og 094.  Gruppering 093 vedrører indtægter fra tilbagebetalte 
løntilskud til personer i fleksjob med 65 % refusion (§ 111 i Lov om en aktiv beskæfti-
gelsespolitik).  Gruppering 094 omhandler indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til per-
soner i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats (tidligere skånejob) og handicappede personer (§ 111 i Lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats).  
 
Ad 5.9 Den centrale refusionsordning  
 

Det bemærkes, at refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 
på det sociale område, jf. § 176 i lov om social service, konteres for de enkelte perso-
ner på de relevante funktioner under dranst 2, gruppering 001. Omfatter refusionen for 
nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktioner, konteres refusionen 
for disse personer på den funktion, hvorunder størstedelen af udgiften henhører. 

 
 
Hovedkonto 6. Fællesudgifter og administration 
 
Ad. 6.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 
 
I 1. udkast var funktion 6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer udeladt af kontopla-
nen, men fremgik af konteringsreglerne. Funktionen indarbejdes i kontoplanen.  
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Ad. 6.2. Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre, naturbeskyttelse samt miljø-
beskyttelse 
 
Til registrering af kommunernes administrative indtægter og udgifter vedr. jobcentre, 
naturbeskyttelse og miljøbeskyttelse oprettes der følgende funktioner under 6.45 Ad-
ministrativ organisation: 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre, 
6.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse og 6.45.55 Administration vedrø-
rende miljøbeskyttelse. Til gengæld nedlægges de tilsvarende grupperinger 001-003 
på 6.45.51, Sekretariat og forvaltninger. Ved at hæve placeringen til funktionsniveau 
skabes der i sagens natur mulighed for at oprette grupperinger på de tre områder, hvil-
ket flere kommuner har udtrykt ønske om.   
  
På funktion 5.68.93 Jobcentre og 5.68.94 Pilotjobcentre udgår hhv. gruppering 001 
Driftsudgifter vedrørende jobcentre og gruppering 001 Driftsudgifter vedrørende pilot-
jobcentre.   
 
Ad. 6.3 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 
 
På 6.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter autoriseres yderligere to funktio-
ner. Det drejer sig om 6.48.61 Vækstfora samt 6.48.63 Udvikling af menneskelige res-
sourcer. Etableringen af funktionerne er en konsekvens af, at en forholdsmæssig del af 
statens tilskud til Region Hovedstaden udbetales til Bornholms Kommune til finansie-
ring af udviklingsopgaver på bl.a. erhvervsområdet, som er henlagt til Bornholms 
Kommune jf. § 8 i lov om erhvervsfremme. Øvrige kommuner kan derfor ikke registrere 
på 6.48.61 og 6.48.63.  
 
 
Hovedkonto 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 
 
Ad. 7.1 Kommunale bidrag til regionerne 
 
På funktion 7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne flyttes den nuværende gruppering 
001 Kommunalt udviklingsbidrag til gruppering 002.   
 
Ad 7.2 Tilskud til Bornholms Kommune vedr. udviklingsopgaver 
 
På funktion 7.62.86 autoriseres gruppering 005 Tilskud til Bornholms Kommune vedr. 
udviklingsopgaver. Etableringen af funktionen er en konsekvens af, at en forholds-
mæssig del af statens tilskud til Region Hovedstaden udbetales til Bornholms Kommu-
ne til finansiering af udviklingsopgaver jf. § 7 i Lov om regionernes finansiering.  
 
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger 
 
Ad. 8.1 Kirkelige skatter og afgifter 
 
På funktion 8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter foretages følgende ændringer vedr. 
grupperingsnavnene: Gruppering 006 ændres til Fællesfonden, 007 ændres til Efterre-
gulering vedr. tidligere års kirkeskat, 014 ændres til Lokale kirkelige kasser.  
Endelig udgår gruppering 015. 
 



Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner  
 
Afsnit 3.0  Side 1 Ad pkt. 1.2 
Afsnit 3.0  Side 2 Ad pkt. 1.3 
Afsnit 4.0  Side 9 Ad pkt. 1.3 
Afsnit 4.1 Side 2 Ad pkt. 2.1 
Afsnit 3.1 Side 1 Ad pkt. 2.2 
Afsnit 4.1 Side 5 Ad pkt. 2.2 
Afsnit 4.1 Side 5 og 6 Ad pkt. 2.3 
Afsnit 4.3 Side 2-3 Ad pkt. 3.1 
Afsnit 4.3  Side 4  Ad pkt. 3.2 
Afsnit 3.3 Side 2 Ad pkt. 3.3 
Afsnit 4.3 Side 11 Ad pkt. 3.3 
Afsnit 3.4 Side 1  Ad pkt. 4.1 
Afsnit 3.7 Side 3  Ad pkt. 4.1 
Afsnit 4.7 Side 9  Ad pkt. 4.1 
Afsnit 4.4 Side 1-2  Ad pkt. 4.2 
Afsnit 3.5.1 Side 1 og 2 Ad pkt. 5.1 
Afsnit 4.5.1 Side 2-5 Ad pkt. 5.1 
Afsnit 3.0  Side 1  Ad pkt. 5.2 
Afsnit 3.5.3 Side 1   Ad pkt. 5.2 
Afsnit 4.0 Side 5 og 6  Ad pkt. 5.2 
Afsnit 4.5.3 Side 1 og 2 Ad pkt. 5.2 
Afsnit 3.5.4 Side 2  Ad pkt. 5.3 
Afsnit 4.5.4 Side 6  Ad pkt. 5.3 
Afsnit 3.5.3 Side 1 og 2 Ad pkt. 5.4 
Afsnit 4.5.3 Side 6-9 Ad pkt. 5.4 
Afsnit 3.5.6 Side 1 og 2 Ad pkt. 5.5 
Afsnit 3.5.7 Side 1-3 Ad pkt. 5.6 
Afsnit 4.5.7 Side 1,3, 4, 7-9,11 og 12 Ad pkt. 5.6 
Afsnit 3.5.8 Side 1  Ad pkt. 5.7 
Afsnit 4.5.8  Side 4  Ad pkt. 5.7 
Afsnit 3.5.8 Side 2  Ad pkt. 5.8 
Afsnit 4.5.8 Side 7 og 8 Ad pkt. 5.8 
Afsnit 4.5.0 Side 3 Ad pkt. 5.9 
Afsnit 3.6 Side 1  Ad pkt. 6.1 
Afsnit 3.6 Side 1 Ad pkt. 6.2 
Afsnit 3.5.9 Side 1  Ad pkt. 6.2 
Afsnit 4.5.9 Side 1 Ad pkt. 6.2 
Afsnit 4.6 Side 4 og 5  Ad pkt. 6.2 
Afsnit 3.6  Side 1 Ad pkt. 6.3 
Afsnit 4.6  Side 5  Ad pkt. 6.3 
Afsnit 3.7 Side 3 Ad pkt. 7.1 
Afsnit 4.7 Side 9 Ad pkt. 7.1 
Afsnit 3.7 Side 3 Ad pkt. 7.2 
Afsnit 4.7 Side 9 Ad pkt. 7.2 
Afsnit 3.8  Side 3 Ad pkt. 8.1 
Afsnit 4.8  Side 12  Ad pkt. 8.1 

 
Med venlig hilsen 
 
Stig Wessman 
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3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 
 
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 
 
JORDFORSYNING (22) 

0.22.01 Fælles formål 
0.22.02 Boligformål 
0.22.03 Erhvervsformål 
0.22.04 Offentlige formål 
0.22.05 Ubestemte formål 
 
 
FASTE EJENDOMME (25) 

0.25.10 Fælles formål 
0.25.11 Beboelse 

 1 Drift 
  001 Boliger til integration af udlændinge 
  002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 
  003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 
  092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 
  093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved  
   fraflytning af flygtninge 
0.25.12 Erhvervsejendomme 
0.25.13 Andre faste ejendomme 
0.25.15 Byfornyelse 

 1 Drift 
  001 Udgifter til byfornyelse 
  002 Indtægter vedrørende byfornyelse 
  003 Tilbagekøbsret 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af byfornyelsesudgifter 
  002 Tilbagekøbsret, refusion til staten 
0.25.17 Anvisningsret 
 1 Drift 
  001 Anvisning i private boliger 
 2 Statsrefusion 
  001 Anvisning i private boliger 
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 
 
 
FRITIDSOMRÅDER (28) 

0.28.20 Grønne områder og naturpladser 
 
 
FRITIDSFACILITETER (32) 

0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller  
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter 
 
 
KIRKEGÅRDE (35) 

0.35.40 Kirkegårde 
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NATURBESKYTTELSE (38) 
0.38.50 Naturforvalvaltningsprojekter 
0.38.51 Natura 2000 
0.38.52 Fredningserstatninger 
0.38.53 Skove 
0.38.54 Sandflugt 

 
 

VANDLØBSVÆSEN (48) 

0.48.70 Fælles formål 
0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 
0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 
 
 
MILJØBESKYTTELSE m.v. (52) 

0.52.80 Fælles formål 
0.52.81 Jordforurening 
0.52.83 Råstoffer 
0.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder 
 1 Drift 
  001  Godkendelse/tilsyn – fælles formål 
  002  Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder  
  003  Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder 
0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 
 
 
DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55) 

0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 
 
 
REDNINGSBEREDSKAB (58) 

0.58.95 Redningsberedskab 
  001 Fælles formål 
  002 Forebyggelse  
  003 Afhjælpende indsats 
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1 Forsyningsvirksomheder m.v. 
 
 
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (22) 

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

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

1.38.60 Fælles formål 
1.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 
 1 Drift 
  092 Gebyr for genanvendelsesordninger 
  093 Salg af genanvendelige materialer 
1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 
 1 Drift 
  092 Gebyr for genanvendelsesordninger 
  093 Salg af genanvendelige materialer 
1.38.63 Ordninger for glas, papir og pap 
 1 Drift 
  092 Gebyr for genanvendelsesordninger 
  093 Salg af genanvendelige materialer 
1.38.64 Ordninger for farligt affald 
 1 Drift 
  092 Gebyr for genanvendelsesordninger 
  093 Salg af genanvendelige materialer 
1.38.65 Genbrugsstationer 
 1 Drift 
  092 Gebyr for genanvendelsesordninger 
  093 Salg af genanvendelige materialer 
1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 
 1 Drift 
  092 Gebyr for øvrige ordninger  
  093 Salg af genanvendelige materialer 
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FOLKEBIBLIOTEKER (32) 

3.32.50 Folkebiblioteker 
 1 Drift 
  003 Bøger m.v. 
  008 Andre udlånsmaterialer 
 
 
KULTUREL VIRKSOMHED (35) 

3.35.60 Museer 
 2 Statsrefusion 
  002 Ordinært statstilskud 
  004 Ekstraordinært statstilskud 
3.35.61 Biografer 
3.35.62 Teatre 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre 
3.35.63 Musikarrangementer 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende musikskoler 
3.35.64 Andre kulturelle opgaver 
 
 
FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V. (38) 

3.38.70 Fælles formål 
3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 
 1 Drift 
  001 Undervisning 
3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 
 1 Drift 
  002 Aktiviteter 
3.38.74 Lokaletilskud 
 1 Drift 
  001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning. 
  002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 
  092 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den 

folkeoplysende voksenundervisning. 
  093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige 

folkeoplysende foreningsarbejde. 
3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 
3.38.77 Daghøjskoler 
3.38.78 Elevtilskud 
 
 
Regional udvikling vedr. uddannelse (41) 

3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet 
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4 Sundhedsområdet  
 
 
SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 

4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 
  002 Stationær somatik 
  003 Ambulant somatik 
  004 Stationær psykiatri 
  005 Ambulant psykiatri 
  006 Praksissektoren (Sygesikring) 
  007 Genoptræning under indlæggelse 
4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 
 1 Drift  
  001 Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning 
  002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140) 
4.62.85  Kommunal tandpleje 
 1 Drift   

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

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

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

DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE (25) 

5.25.10 Fælles formål 
    
   017 Søskendetilskud 
  018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 26) 
  019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov (§§ 27 og 27 a) og tilskud til 

forældre vedrørende pasning af egne børn (§ 26 a) 
 2 Statsrefusion 
  006 Refusion af udgifterne på funktionerne 5.10-5.19 vedrørende flygtninge 

med 100 pct. refusion 
5.25.11 Dagpleje 
 1 Drift 
  001 Løn til dagplejere 
  002 Friplads 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( §§ 29 og 30 i serviceloven) 
5.25.12 Vuggestuer 
 1 Drift 
  002 Friplads 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( §§ 29 og 30 i serviceloven) 
5.25.13 Børnehaver 
 1 Drift 
  002 Friplads 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( §§ 29 og 30 i serviceloven) 
5.25.14 Integrerede daginstitutioner 
 1 Drift 
  002 Friplads 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( §§ 29 og 30 i serviceloven) 
5.25.15 Fritidshjem 
 1 Drift 
  002 Friplads 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( §§ 29 og 30 i serviceloven) 
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 
 1 Drift 
  002 Friplads 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§ 35 i serviceloven) 
 
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 
 1 Drift 
  003 Fripladser, særlige dagtilbud 
  004 Fripladser, særlige klubtilbud 
  005 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, særlige dagtilbud 
  006 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, særlige klubtilbud 
  007 Søskendetilskud, særlige dagtilbud 
  008 Søskendetilskud, særlige klubtilbud 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige dagtilbud (§ 32) 
  093 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige klubtilbud (§ 36) 
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 
 1 Drift 
  002 Friplads 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( §§ 29 og 30 i serviceloven) 
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5.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 
 1 Drift 
  001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. servicelovens § 193) 
  002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. servicelovens § 25, stk. 2) 
  003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. servicelovens § 25 a, 

stk. 3) 
  004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. servicelovens § 25 a, stk. 4) 
  005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. servicelovens § 25 a, stk. 

6). 
  006 Driftstilskud til børn i puljeordninger (jf. servicelovens § § 25 og § 35, 

stk. 3).  
  007 Friplads til børn i puljeordninger (jf. servicelovens § 29, stk. 6 og § 35, 

stk. 2). 
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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 
  092  Lejeindtægter 
 
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 
 1 Drift 
  001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) 

omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven §§ 83 og 91, stk. 6) 
  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, 92 og 93) 
  011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leve-

randør (Serviceloven § 83, jf. § 92) 
  092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven § 

161) 
  093 Beboeres betaling for service 
  095 Beboeres særlige servicebetaling (Serviceloven § 162) 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 
 1 Drift 
   001 Forebyggende hjemmebesøg  
   002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelo-

vens § 79 
   003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betyde-

ligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens § 84, 85 og 102.  
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 
 1 Drift 
  094 Beboeres betaling for husleje 
  096 Beboeres betaling for el og varme 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring  
 1 Drift 
  001 Støtte til køb af bil mv. (§ 114) 
  002 Optiske synshjælpemidler (§ 112) 
  003 Arm- og benproteser (§ 112) 
  004 Høreapparater til personer (§ 112) 
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  005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (§ 112) 
  006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (§ 112) 
  007 Andre hjælpemidler (§ 112) 
  008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (§§ 112 og 113) 
  009 Forbrugsgoder (§ 113) 
  010 Hjælp til boligindretning (§ 116) 
  011 Støtte til individuel befordring (§ 117) 
  091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. ydet før 1.1 2002 (§ 

114) 
  092 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter 1.1.2002 

(§ 114) 
  093 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning (§ 116) 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget 

hjem.  
 1 Drift. 
  001 Plejevederlag til pasning af døende, jf. servicelovens §§ 118 og 119.  
  003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelo-

vens § 122 
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  003 Midlertidigt botilbud for sindslidende.  
  005  Personlig og praktisk hjælp (§§ 83, 84, 86 og 102) 
  092 Beboeres betaling (§ 167) 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning   
  002  Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion.  
  003  Berigtigelser 
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 96-99) 
 1 Drift 
  001 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende på 67 år og derover (
   § 99) 
  002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år (§ 99) 
  003 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne 

(§§ 45 og 97) 
  004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 98) 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003  Berigtigelser 
5.38.58  Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 
 1 Drift 
  001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 
  002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 
  003 Beskyttet beskæftigelse til personer under alkohol- og stofmisbrugsbe-

handling 
  005 Arbejdsvederlag (§ 105) 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003  Berigtigelser 
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) 
 1 Drift 
  001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale proble-

mer 
  002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 
  003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmis-

brugsbehandling 
  005 Arbejdsvederlag (§ 105) 
   2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003  Berigtigelser 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
 
FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) 

5.48.67 Personlige tillæg m.v. 
 1 Drift 
  001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige 

tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), per-

sonlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
  007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18) 
  008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 
  009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1) 
  010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4) 
  011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a 

(§ 18) 
  012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4) 
  013 Varmetillæg med 75 pct. refusion, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3) 
  093 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 1. 1. 

1998 
  094 Tilbagebetaling a personlig tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden 

1.1. 1998 – 1.3. 2001 
 2 Statsrefusion 
   002 Refusion af varmetillæg 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 
5.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 
 1 Drift 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion  
  002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. 

refusion 
  005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 

med 50 pct. refusion 
5.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion – tilkendt efter regler gældende før 1. 

januar 2003 
 1 Drift 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 
  002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. 

refusion 
  005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 

med 35 pct. refusion 
5.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion – tilkendt efter regler gældende fra 1. 

januar 2003 
 1 Drift 
  001 Førtidspension med 35 pct. refusion 
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 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion  
  003 Berigtigelser  
 
 
 



Budget- og regnskabssystem 3.5.7  - side  1 
  
Dato: 11. april 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 
 
5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
KONTANTE YDELSER (57) 

5.57.71 Sygedagpenge 
 1 Drift 
  001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 
  003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 
  004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge 

børn, jf. § 19a 
  090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  004  Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvor-

ligt syge børn, jf. § 30, stk.. 2 
5.57.72 Sociale formål 
  004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 

84)    
  006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82) 
  008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 
  009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 

(Serviceloven, § 41) 
  010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100) 
  015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af 

børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42) 
  017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a) 
  091 Tilbagebetaling. 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 4-17.  
5.57.73 Kontanthjælp 
 1 Drift 
  013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 

år (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, § 25, stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12 nr. 
1 og stk. 13, § 25 a , og § 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 

  016 Særlig støtte (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 
  018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år (§ 25, 

stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 3, § 25, stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12, nr. 2 og 
stk. 13, § 25 a, og § 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 

  019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til 
asylansøgere (§§ 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 

  020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 25, 
stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk. 5 i Lov 
om aktiv socialpolitik) 

  091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i 
lov om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats samt § 164 i lov om social service) 

  092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§§ 91 og 93 i lov 
om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv 
socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9) 

  095 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. (§ 92 i Lov om aktiv socialpoltik) 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 018-020 

minus grp 091, 092 og 093. 
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  003 Berigtigelser (§ 65 stk 3. i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 

samt regnskabsaflæggelse og revision) 
  020 Tilskud fra EU 
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
 1 Drift 
  004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 

100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34 
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63) 

  005 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 
100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 52, 63, 64 og 65 og lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63) 

  006 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 
med 100 pct. refusion 

  016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 
  020 Tilskud fra EU 
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
 1 Drift 
  004 Særlig støtte (§ 34 i Lov om aktiv socialpoltik) 
  007 Godtgørelse (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 83) 
  010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en aktiv beskæf-

tigelsesindsats §§ 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3). 
  011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om aktiv beskæftigelsesind-

sats kap. 12). 
  012 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion (lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats §§ 99, 100 og 101). 
  014 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering (§§ 25, 25 a og 26, 

stk. 5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpo-
litik). 

  093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap 12) 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifterne på gruppering 004 og 010-014 minus gruppering 

093 
  003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3. i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 

samt regnskabsaflæggelse og revision) 
  020  Tilskud fra EU 
5.57.76 Boligydelse til pensionister 
 1 Drift 
  001 Tilskud til lejere 
  002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse 
  003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 
  005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 
  091 Efterreguleringer 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af boligydelse 
  003 Berigtigelser 
5.57.77 Boligsikring 

1  Drift 
   001 Boligsikring som lån 
  002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter § 29 b 
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  003 Boligsikring som tilskud og lån 
  005 Boligsikring som tilskud 
  006 Almindelig boligsikring 
  007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 
  008 Tilskud til erhvervslejere 
  091 Efterregulering 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter  
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter § 29 b 
  003 Berigtigelser 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
REVALIDERING (58) 

5.58.80 Revalidering 
 1 Drift 
  002 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (§ 52 i lov om aktiv socialpoli-

tik) 
  003 Tillægsydelser under revalidering og merudgifter til bolig under revali-

dering og forrevalidering (lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76, 78, 
79, 80 og 82 og lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a). 

  004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (§ 71, stk. 1 i Lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  005 Løn til personer i lønstilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsin-
stitutioner (§ 57 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

   006 Tilskud til selvstændig virksomhed (Lov om aktiv socialpolitik § 65) 
  007 Driftsudgifter ifm. revalidering (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik § 12) 
  008 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud 

med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf. 
§ 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2). 

  011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. 
refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52 og lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats § 45, stk. 2) 

  091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 
pct. refusion  

 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af revalideringsydelse med 50 pct. refusion på gruppering 002  
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på 

gruppering.008 og 011. 
5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i lønstilskudsstillinger i mål-

gruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 
 1 Drift 

001 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion (§ 
74 f, stk. 1-3) 

  003 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse (§ 32 stk. 1 nr. 2 og 3, jf. 
§ 32, stk. 2 og §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 

  008 Løntilskud til personer i lønstilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handi-
cappede personer med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 og 6 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats). 

  010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h) 
  011 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. re-

fusion (§ 74 i) 
  012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i lønstilskudsstillinger i 

målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere 
skånejob) og handicappede personer (§§ 74, 76-81, 99 og 101 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats). 

  013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 
(kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 
(kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
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  015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 

(kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
  016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. 

refusion (§ 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
  017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. 

refusion (§ 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
  018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. 

refusion (§ 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 
  019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 2-4 

i Lov om aktiv socialpolitik) 
  020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§ 74 a, 

stk. 5 og § 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) 
  091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 

pct. refusion (§ 104, stk. 1) 
  092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 35 

pct. refusion (§ 104, stk. 2) 
  093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 % 

refusion (§ 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
  094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i lønstilskudsstillinger 

i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidlige-
re skånejob) og handicappede personer § 111 i Lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats) 

 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til 

flygtninge i lønstilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 100 pct. refusion 

  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selv-

stændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion (lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats § 75) 

  005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refu-
sion 

  006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. 
refusion 

  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selv-
stændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats § 75) 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 

5.68.93 Jobcentre 
 1 Drift 
  002 Dækning fra den centrale pulje, jf. § 36 i Styringsloven 
  003 Initiativer vedr. større virksomhedslukninger jf. § 43 i Styringsloven  
  004 Lokale beskæftigelsesråd til fremme af virksomhedsrettede initiativer, 

jf. § 47 i Styringsloven   
5.68.94 Pilotjobcentre 
 1 Drift 
  002 Initiativer vedr. større virksomhedslukninger, jf. § 43 i Styringsloven 
  003 Lokale beskæftigelsesråd til fremme af virksomhedsrettede initiativer, 

jf. § 47 i Styringsloven 
  004 Vejledning og opkvalificering, jf. 32, stk. 1 Aktiv beskæftigelsesindsats 

§ 32, stk. 1. 
  005 Andre aktører vedr. forsikrede ledige, jf. Lov om ansvaret for og styrin-

gen af den aktive beskæftigelsesindsats § 27 og § 26-32 i Styringslo-
ven 

  006 Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede ledige, jf. Aktiv beskæf-
tigelsesindsats § 68, stk. 2. 

  007 Regionale beskæftigelsesråds aktivitetspulje for forsikrede ledige, jf. 
Aktiv beskæftigelsesindsats §§ 7, 8 og 102 

  008 Udgifter til hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige, jf. Aktiv beskæfti-
gelsesindsats §§ 76, 77 og 100. 

  009 Mentorer vedr. forsikrede ledige, jf. Aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-
81 og 101. 

  010 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige, jf. Aktiv beskæftigelses-
indsats § 82 

  011 Erstatninger, jf. Aktiv beskæftigelsesindsats § 113, stk. 1. 
  012 Flaskehalsproblemer, jf. § 42 i Styringsloven  
  013 Akutte flaskehalsproblemer, jf. § 42 i Styringsloven  
  014 Vejledning og opkvalificering, jf. Lov om ansvaret for og styringen af 

den aktive beskæftigelsesindsats § 55 og Lov om arbejdsløshedsforsik-
ring § 52a, stk. 2 og 3 samt § 55, stk. 4. 

  015 Aktiveringsydelse til forsikrede ledige under virksomheds- og arbejds-
praktik, jf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigel-
sesindsats § 55 og Lov om arbejdsløshedsforsikring m. §§ 52a og 55. 

  016 Forsørgelsesudgifter vedr. løntilskud til offentlige arbejdsgivere, jf. Aktiv 
beskæftigelsesindsats § 51, stk. 1. 

  017 Forsørgelsesudgifter vedr. løntilskud til private arbejdsgivere, jf. Aktiv 
beskæftigelsesindsats § 51, stk. 1. 

  018 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige, jf. Aktiv beskæftigelses-
indsats § 68, stk. 2. 

 2 Statsrefusion 
  002 Aktiveringsydelse vedr. vejledning og opkvalificering, jf. Lov om ansva-

ret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 55 og Lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.m. §§ 52a og 55, stk. 4 

  005 Aktiveringsydelse til ledige under virksomheds- og arbejdspraktik, jf. 
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 
55 og Lov om arbejdsløshedsforsikring m.m. §§ 52a og 55 stk. 4. 

  006 Løntilskud til offentlige arbejdsgivere, jf. Aktiv beskæftigelsesindsats § 
51, stk. 1. 
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6 Fællesudgifter og administration m.v. 
 
 
POLITISK ORGANISATION (42) 

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

6.45.50 Administrationsbygninger 
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 
 1 Drift  
  090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne  
  095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder  

 vedrørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje  
  097 Gebyrer for byggesagsbehandling  
  098 Administrationsvederlag vedrørende havne 
6.45.53  Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 
6.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse 
6.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 
 
ERHVERVSUDVIKLING, TURISME OG LANDDISTRIKTER  (48) 

6.48.60 Indtægter efter forskellige love 
6.48.61 Vækstfora 
6.48.62 Turisme  
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 
6.48.66 Innovation og ny teknologi 
6.48.67  Erhvervsservice og iværksætteri 
6.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 
 
 
LØNPULJER (52) 

6.52.70 Lønpuljer 
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TILSKUD OG UDLIGNING (62) 

7.62.80 Udligning og generelle tilskud 
 7 Finansiering 
  001 Kommunal udligning 
  002 Statstilskud til kommuner 
  007 Efterreguleringer   
7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 
 7 Finansiering 
  001 Udligning vedrørende udlændinge 
  005 Efterreguleringer 
7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne 
  001 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet 
  002 Kommunalt udviklingsbidrag 
7.62.85 Sektorspecifikke udligningsordninger 
 7 Finansiering 
  001 Boligstøtteudligning m.v. i hovedstadsområdet 
  009 Udligning vedrørende blødepatienter 
7.62.86 Særlige tilskud 
 7 Finansiering 
  001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 
  002 Tilsvar og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med 

særlige økonomiske vanskeligheder 
  004 Tilskud til ”ø-kommuner”  
  005  Tilskud til Bornholms Kommune vedr. udviklingsopgaver 
  006 Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab 
  010 Efterreguleringer   
 
 
UDLIGNING AF KØBSMOMS (65) 

7.65.87 Udligning af købsmoms 
 7 Finansiering 
  001 Bidrag til udligningsordning 
  002 Refusion af købsmoms 
  003 Udgifter til købsmoms 
  004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 
 
 
SKATTER (68) 

7.68.90 Kommunal og indkomstskat 
 7 Finansiering 
  001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 
  002 Afregning af forskelsbeløb 
  003 Forskudsbeløb af ligningsprovenu 
  004 Afregning af indkomstskatterestancer  
  005 Kommunal andel af inddrevne indkomstskatterestancer 
  006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 
  007 Efterreguleringer 
  008 Indgåede afskrevne indkomstskatter 
  009 Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter 
  010 Afregning af indkomstskatter med andre kommuner 
  015 Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat    
7.68.91 Ejendomsværdiskat 
 7 Finansiering  
  001 Forskudsregistrering af ejendomsværdiskat. 
  003 Efterreguleringer 
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  013 Sygedagpenge i øvrigt 
  014 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 
  015 ATP-bidrag 
  016 Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige er-

hvervsdrivende 
  017 ATP-bidrag jf. integrationsloven 
  018 Delpension 
  090 Refusion af offentlige pensioner 
  092 Refusion af børnetilskud 
  093 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 
  094 Refusion af andre familieydelser 
  095 Refusion af dagpengeydelser 
  096 Refusion af orlovsydelse 
  097 Refusion af ATP-bidrag 
  098 Refusion af ATP-bidrag jf. integrationsloven 
 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 

8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 
 5 Finansforskydninger 
  001 Forskudsbeløb af kirkeskat 
  002 Afregning af forskelsbeløb 
  003 Forskudsbeløb af ligningsprovenu 
  004 Afregning af kirkeskatterestancer 
  005 Inddrevne kirkeskatterestancer 
  006 Fællesfonden 
  007 Efterreguleringer vedr. tidligere års kirkeskat 
  008 Uerholdelige og eftergivne kirkeskatter 
  010 Indgåede afskrevne kirkeskatter 
  011 Afregning af kirkeskat med andre kommuner 
  012 Efterbetaling og bøder 
  013 Landskirkeskat 
  014 Lokale kirkelige kasser 
   
8.52.54 Andre kommuner og regioner 
8.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
8.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
8.52.58 Edb fejlopsamlingskonto 
8.52.59 Mellemregningskonto 
  5 Finansforskydninger 
   001 Over-/underdækning vedrørende elforsyning 
8.52.60 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 
8.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 
8.52.62 Afstemnings- og kontrolkonto 
 
 
FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD (55) 

8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
8.55.64 Stat og hypotekbank 
8.55.65 Andre kommuner og regioner 
8.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
8.55.67 Andre forsikringsselskaber 
8.55.68 Realkredit 
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0.25.10 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som 
ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.25.11-0.25.13, eller som ikke ønskes for-
delt. 
 
Her registreres endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med andre faste ejen-
domme, der ikke entydigt kan henføres til enkelte områder f.eks. offentlige toiletter.  
 
0.25.11 Beboelse 
Driftsudgifter og -indtægter vedrørende ejendomme, der anvendes i forbindelse med 
varetagelse af konkrete kommunale opgaver, registreres på funktionerne vedrørende 
disse områder. Dette gælder dog kun i det omfang, disse er at betragte som tjenestebo-
liger. 
 
På anlægskontoen for beboelsesejendomme bogføres udgifter i forbindelse med om-
bygning, etablering eller køb af ejendomme samt indtægter ved salg af ejendomme. 
 
Udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov om inte-
gration af udlændinge i Danmark registreres på denne funktion. Her registreres endvi-
dere udgifter til istandsættelse og leje, jf. lov om individuel boligstøtte §§ 70 og 71. Der 
er autoriseret følgende driftsgrupperinger hertil: 
 
  001 Boliger til integration af udlændinge 

Herunder registreres driftsudgifter, f.eks. lejeudgifter, vedrørende boli-
ger til fremme af integrationen af udlændinge efter § 13 i lov om integra-
tion af udlændinge i Danmark (integrationsloven). . 

 
  002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 

Herunder registreres udgifter, f.eks. lejeudgifter, til midlertidig boligpla-
cering af flygtninge efter § 12 stk. 6 i lov om integration af flygtninge (in-
tegrationsloven).  

 
  003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 

Herunder registreres udgifter til istandsættelse og leje, jf. §§ 70 og 71 i 
lov om individuel boligstøtte.  

 
  092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 

Herunder registreres huslejeindtægter m.v. vedrørende boliger til frem-
me af integrationen af udlændinge. 

 
  093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 

Herunder registreres huslejeindtægter som hidrører fra flygtningenes 
egenbetaling. 

 
Der er endvidere i regnskabet autoriseret følgende anlægsgruppering: 
 
  016 Køb af bygninger til integration af udlændinge 

Herunder registreres udgifter til køb af ejendomme m.v., som erhverves 
med henblik på at fremme integrationen af udlændinge 

 
0.25.12 Erhvervsejendomme 
Der henvises til beskrivelsen under funktion 0.25.11. Under funktionen registreres bl.a. 
udgifter og indtægter i forbindelse med industrihuse. 
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0.25.13 Andre faste ejendomme 
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende ejendomme, som ikke kan 
henføres til funktion 0.25.11 og 0.25.12. 
 
Udgifter og indtægter i forbindelse med ejendomme til konkrete kommunale formål regi-
streres på kontiene vedrørende disse områder. 
 
0.25.15 Byfornyelse  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, herunder i forbindelse med garan-
tier, i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer nr. 1234 af 27. december 2003, 
tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om 
sanering samt lov om privat byfornyelse. 
 
Nedenfor er ”byfornyelse” anvendt som fællesbegreb for ”byfornyelse” og ”sanering”. 
 
Der er autoriseret følgende drifts- og anlægsgrupperinger hertil: 
 
  001 Udgifter til byfornyelse 

Herunder registreres alle udgifter i medfør af lov om byfornyelse og ud-
vikling af byer nr. 1234 af 27. december 2003, tidligere lov om byforny-
else og boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering 
samt lov om privat byfornyelse. 

 
  002 Indtægter vedrørende byfornyelse 

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

 
  003 Tilbagekøbsret 

Herunder registreres indtægter vedrørende frikøb eller udskydelse af 
kommunal tilbagekøbsret. 

 
Der er autoriseret følgende refusionsgrupperinger:  
 
  001 Refusion af byfornyelsesudgifter 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter til byfornyelse, jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer nr. 
1234 af 27. december 2003, tidligere lov om byfornyelse og boligfor-
bedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om pri-
vat byfornyelse. 

 
   Som udgift registreres tilbagebetalinger af statslig refusion 
 
  002 Tilbagekøbsret, refusion til staten 

Herunder registreres som udgift tilbagebetaling af statens andel af beta-
ling vedrørende frikøb eller udskydelse af kommunal tilbagekøbsret. 

 
Udgifter til byfornyelse kan bogføres som enten drift eller anlæg. Låneadgang efter 
lånebekendtgørelsens regelsæt finder kun anvendelse for udgifter registreret på dranst 
3 Anlæg.    
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0.25.17 Anvisningsret 
På denne funktion registreres udgifter til udnyttelse af anvisningsret i private boliger. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger hertil: 
 
  001 Anvisning i private boliger 

   Herunder registreres udgifter til anvisningsret i fremmede ejendomme. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering til refusion: 
 
  001 Anvisning i private boliger 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter i forbindelse med anvisningsret i fremmede ejendomme. 

 
0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af bolig-
byggeri. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
Det skal bemærkes, at lejetab og lejeindtægter i forbindelse med ældreboliger skal re-
gistreres på 5.32.30 Ældreboliger.  
 
  001 Støtte til opførelse af boliger 

Herunder registreres som udgift de kommunale udgifter til drift af alme-
ne boliger. Endvidere registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til 
andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, kommunens andel af ydel-
sesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens 
støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorgani-
sationer, jf. lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger 
mv. 

 
  002 Ungdomsboligbidrag 

Herunder registreres udgiften til ungdomsboligbidrag i fremmede ejen-
domme. 

 
  003 Flygtninges fraflytning 

Herunder registreres udgifter vedrørende flygtninges flytning i forbindel-
se med istandsættelse og leje, jf. §§ 70 og 71 i lov om individuel bolig-
støtte og udgifter afholdt efter § 62 i lov om almene boliger. 

 
  004 Lejetab ved fraflytning 

Herunder registreres udgifter til lejetab mv., herunder manglende udlej-
ning vedrørende andre end flygtninges flytning, jf. §§ 70 og 71 i lov om 
individuel boligstøtte og udgifter afholdt efter § 59 i lov om almene boli-
ger. Der modposteres på gruppering 092. 

 
  005 Tab på garantier vedrørende realkreditlån 

Herunder registreres udgifter til tab på garantier afholdt efter § 127 i lov 
om almene boliger, f.eks. eventuelt tab på garanti for indekslån. 
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  006 Beboerindskud 

Herunder registreres udgifter til beboerindskud, jf. §§ 70 og 71 i lov om 
individuel boligstøtte. 

 
  007 Tilskud til andelsboliger 

Herunder registreres kommunens andel af engangstilskuddet til an-
delsboliger opført med tilsagn fra 1. april 2002, jf. lov om almene boliger 
samt støttede private andelsboliger mv. 

 
  092 Lejeindtægt 

Herunder registreres lejeindtægter i egne ejendomme. Beboernes fulde 
huslejebetalinger registreres på gruppering 092. Der anvendes art 7.1. 
Det bemærkes, at der på funktion 8.52.59/9.52.59 foretages en særskilt 
registrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser 
til vedligeholdelse, med modpost på balancekontoen. Saldoen skal 
kunne specificeres efter reglerne i lov om almene boliger mv. og lejelo-
ven. 

 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger til refusion: 
 
  001 Flygtninges fraflytning 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter i forbindelse med flygtninges fraflytning. 

 
  002 Beboerindskud 

Herunder registreres som indtægt statens refusion af de kommunale 
udgifter til beboerindskud. 

 
Der er på funktionen registreret følgende anlægsgrupperinger:  
 
  001 Administrationsgebyr 

   Herunder registreres udgifter til administrationsgebyr i egne ejendomme 
 
  002 Servicearealtilskud 

Herunder registreres indtægter i form af tilskud til servicearealindskud i 
alle ejendomme 

 
  003 Udgift til servicearealer 

Herunder registreres udgiften til etablering af servicearealer i alle ejen-
domme. 
 

 
 
FRITIDSOMRÅDER (28)  
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg 
af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, strandområder og 
kolonihaver. Udgifter afholdt i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af skov-
arealer registreres på funktion 00.38.53.  
 
Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og anlæg af fritidsområder registreres på 
autoriseret funktion 020. Fælles formål.  
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Lønudgifter til driftspersonale registreres på autoriseret gruppering 020, mens lønudgif-
ter til det administrative personale registreres på funktion 6.45.51. 
 
Hovedfunktionen består af nedenstående funktion. 
 
0.28.20 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende fritidsområder.  
 
FRITIDSFACILITETER (32) 
På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af 
fritidsfaciliteter. 
 
Lønudgifter til driftspersonale registreres på de enkelte funktioner, mens lønudgifter til 
det administrative personale registreres på funktion 6.45.51. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis 
primære formål ikke er skoleidræt, registreres på denne hovedfunktion. Såfremt det 
primære formål med disse anlæg er skoleidræt, registreres beløbene på funktion 3.01 
eller 3.22.02, jf. konteringsreglerne herom. 
 
Hovedfunktionen består af nedenstående funktioner. 
 
0.32.31 Stadion og idrætsanlæg 
Her registreres indtægter og udgifter vedrørende sports-, svømme-, idrætsfaciliteter, 
inklusiv friluftsbade. 
  
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter  
Her registreres indtægter og udgifter vedrørende øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaci-
liteter.  
 
 
KIRKEGÅRDE (35) 
0.35.40 Kirkegårde 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale kirkegårde, 
krematorier og lignende. 
 
Etablering og tilplantning af de enkelte gravsteder registreres som drift, mens udgifter i 
forbindelse med anlæg af kirkegårde registreres som anlæg. 
 
 
NATURBESKYTTELSE (38) 
Her registreres indtægter og udgifter til den kommunale naturbeskyttelsesindsats.  
 
Indtægter og udgifter til lokale naturfredningsnævn registreres på hovedkonto 6, grup-
pering 42 Kommissioner, råd og nævn.  
 
Udgifter i forbindelse med administration af naturbeskyttelsesområdet, herunder udgif-
ter til administrative medarbejdere, i forbindelse med f.eks. naturbeskyttelsesprojekter, 
fredningserstatninger, § 3-arealer, beskyttelseslinier, friluftsreklamer, skove, sandflugt 
m.v., skal registreres på 6.45.54, Administration vedrørende naturbeskyttelse.  
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0.38.50 Naturforvaltningsprojekter 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter på 
kommunale og private arealer. 
 
 
0.38.51 Natura 2000 
Her registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende Natura 2000 aktiviteter.  
 
 
0.38.52 Fredningserstatninger 
Her registreres fredningserstatninger. 
 
0.38.53 Skove 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende drift af de kommunale skove. 
 
0.38.54 Sandflugt 
Her registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende sandflugt, herunder læplantning 
og kystsikring. 
 
 
VANDLØBSVÆSEN (48) 
Det gælder for hele hovedfunktionen, at bidrag pålignet private i henhold til vandløbslo-
ven skal registreres under art 7.2. 
 
0.48.70 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende vandløbsvæsen, som 
ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.48.71-0.48.72. 
 
0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de en-
kelte vandløb. 
 
0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 
På denne funktion registreres bidrag til andre kommuner, pumpe- og landvindingslag 
m.v. for vedligeholdelsesarbejder. 
 
 
MILJØBESKYTTELSE m.v. (52) 
Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på 
forurenede grunde, øvrige planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøom-
rådet. 
 
Udgifter til ekstern konsulentbistand samt udgifter til aflønning af udgående og teknisk 
personale, bl.a. miljøteknikere registreres på de enkelte funktioner.  
 
Udgifter i forbindelse med administration af miljøbeskyttelsesområdet, herunder udgifter 
til administrative medarbejdere, i forbindelse med f.eks. planlægning, undersøgelser og 
tilsyn, kortlægning m.v., skal registreres på 6.45.55, Administration vedrørende miljøbe-
skyttelse.  
 
0.52.80 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende miljøbeskyttelses-
foranstaltninger, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.52.81-0.52.89, f.eks. 
i forbindelse med generelle miljøforsikringer. 
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0.52.81 Jordforurening 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersø-
gelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede 
grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurenet jord eller andre bestemmel-
ser. 
 
0.52.83 Råstoffer 
 
Her registreres driftsudgifter vedrørende råstoffer.  
 
Funktionen er forbeholdt Bornholms Kommune, der varetager regionale udviklingsop-
gaver på miljøområdet  
 
0.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og 
tilsyn med virksomheder. 
 
På funktionen er autoriseret følgende tre grupperinger:  
 
  001 Godkendelse/tilsyn med virksomheder – fælles formål  

 Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med godkendelse og 
tilsyn med virksomheder, der ikke kan opgøres på hhv brugerbetalings-
pligtige/ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder.  

 
  002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder 
 

 Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med godkendelse og 
tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.  

 
  003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomhe-

der.  
 

 Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med godkendelse og 
tilsyn med ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder.  

 
Her registreres endvidere køb af fremmede tjenesteydelser i forbindelse 
med godkendelse/tilsyn, samt bidrag til fælleskommunale miljøsamar-
bejder.   

 
0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 
På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlæg-
ning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforurenings-
bekæmpelse, råstoffer, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres end-
videre eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. . 
 
Det bemærkes, at eventuelle afledte udgifter og indtægter vedrørende miljøvenlige 
jordbrugsforanstaltninger ligeledes registreres her. 
 
 
DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55) 
0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skade-
dyrsbekæmpelse.
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REDNINGSBEREDSKAB (58) 
0.58.95 Redningsberedskab 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det 
kommunale redningsberedskab, jf. lov nr. 137 af 1. marts 2004 (Beredskabsloven) se-
nest ændret ved lov nr. 534 af 24. juni 2005 (konsekvensrettelser i forbindelse med 
kommunalreformen) 
 
På funktionen registreres administrative udgifter for medarbejdere, der fuldt ud beskæf-
tiger sig med beredskabsområdet. Personale, der ikke fuldt ud er beskæftiget med red-
ningsberedskab registreres på 6.45.51.   
 
Der er autoriseret tre grupperinger på funktionen.  
 
 

  001 Fælles formål 

På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende det 
kommunale redningsberedskab, der ikke objektivt kan fordeles på 
grupperingerne 002-003, herunder analysearbejdet i forbindelse med 
risikobaseret dimensionering.  

 
  002 Forebyggelse 

På denne funktion registreres indtægter og udgifter, som vedrører red-
ningsberedskabets opgave med at forebygge skader på personer, 
ejendom og miljøet. Herunder registreres bl.a. udgifter vedr. brandtek-
nisk byggesagsbehandling, brandsyn, samt holdnings- og adfærdsrettet 
information og kampagner rettet mod borgere, virksomheder og institu-
tioner.  

 
  003 Afhjælpende indsats. 

På denne funktion registreres indtægter og udgifter som vedrører red-
ningsberedskabets opgave med at begrænse og afhjælpe skader på 
personer, ejendom og miljøet. På funktionen registreres herudover de 
direkte udgifter til assistancer, bl.a. stationer, mandskab, materiel, ud-
dannelse og enterprisekontrakter.  
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Der henvises i øvrigt til afsnit 8.3.2 (Indenrigsministeriets vejledning af 16. februar 2001 
om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder).  
 
Endvidere registreres forskellen mellem forsyningsvirksomhedens samlede drifts- og 
anlægsudgifter og forsyningsvirksomhedens samlede indtægter på kommunens finan-
sielle status. 
 
Såfremt udgifterne overstiger indtægterne, debiteres forskellen den relevante funktion 
under hovedfunktion UDLÆG VEDRØRENDE JORDFORSYNING OG FORSYNINGS-
VIRKSOMHEDER på hovedkonto 9, og krediteres samtidig balancekonto 9.75.99. Er 
udgifterne omvendt mindre end indtægterne, krediteres forskellen den relevante funkti-
on på ovennævnte hovedfunktion på hovedkonto 9, og debiteres samtidig balancekonto 
9.75.99.  
 
Det bemærkes, at forsyningsvirksomheder m.v. regnes for eksterne i forhold til kommu-
nens øvrige virksomhed. Interne arter anvendes derfor ikke ved overførsel af ydelser 
mellem forsyningsvirksomhederne og kommunens forskellige afdelinger. 
 
 
El-forsyning 
Som følge af lov om elforsyning er funktion 1.22.02 El-forsyning ikke omfattet af det 
kommunalretlige hvile-i-sig-selv princip. Der skal derfor ikke ud fra dette hensyn bereg-
nes forrentning af mellemværende mellem kommunen og elforsyningen eller overføres 
andel af kommunens generelle administrationsudgifter. 
 
Det følger imidlertid af ellovens § 70, stk. 6, at kommuner og regioner ikke må yde til-
skud til kommunal netvirksomhed. Det fremgår derudover af ellovens § 46, stk. 4, at 
aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomheder, her-
under koncernforbundne virksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår. Det 
følger samlet heraf, at mellemværendet mellem kommuner og netvirksomheder skal 
forrentes med en rentesats svarende til markedsrenten. De beregnede renter af kom-
munens mellemværende med elforsyningen registreres på funktion 1.22.02 på hovedart 
6 eller 8 og modposteres på funktion 7.35.32. 
 
Det følger endvidere af forbuddet mod kommunale tilskud, at netvirksomheden skal 
belastes med kommunens udgifter i forbindelse med administration vedrørende netvirk-
somheden, herunder anvendelse af IT-systemer, sekretariatsydelser, administration af 
løn og pensioner o.lign. Det fremgår derudover af § 35, stk. 2, i bekendtgørelse om 
indtægtsrammer og åbningsbalancer m.v. for netvirksomheder og transmissionsvirk-
somheder, at samtlige kommunens direkte og indirekte omkostninger og indtægter i 
forbindelse med driften af en netvirksomhed skal opføres i den del af kommunensregn-
skab, der vedrører netvirksomheden. El-forsyningens andele af kommunens administra-
tionsudgifter overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen fra hovedkonto 6 til 
funktion 1.22.02, hvor beløbet debiteres som fremmede tjenesteydelser under art 4.0. 
 
Leverancer fra kommunens egen elforsyning registreres under art 4.9. 
 
Da elforsyning ikke længere er omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv princip, 
skal mellemværendet registret på 9.35.32, med virkning fra og med regnskab 2000, 
ikke længere reguleres for det løbende resultat på funktion 1.22.02. Mellemværendet, 
som er registreret på 9.35.32, påvirkes kun af aftaler om indskud i netvirksomheden 
eller nedbringelse gældsforhold. Løbende over-/underdækning registreres på mellem-
regningskonto på funktion 8.52.59. 
 
Det bemærkes, at kommunale forsyningsvirksomheder vedrørende netvirksomhed er 
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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 9.30. 
 
Der er på funktionen autoriseret en særlig driftsgruppering 093 til registrering af bidrag 
for tømning. 
 
 
AFFALDSHÅNDTERING (38) 
 
For hele hovedfunktionen AFFALDSHÅNDTERING skal der for de områder, som kom-
munen har besluttet at gebyrfinansiere efter hvile-i-sig-selv-princippet, foretages mel-
lemregning mellem kommunen og de ordninger, der registreres under de enkelte funk-
tioner. Dette indebærer, at funktionerne regnskabsteknisk for disse områder behandles 
på samme måde som forsyningsvirksomhederne, dvs.: 
 
• Med overførsel af andel af administrationsudgifter 
• Med beregnede renter af kommunens udlæg 
• Optagelse på status af kommunens udlæg, hvilket i givet fald skal ske på funktion 

9.35, grupperingerne 01-06. 
 
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til hovedfunktionen FORSYNINGSVIRKSOM-
HEDER samt bemærkningerne til statuskontiene 9.35.30-9.35.35.  
 
Gebyrfinansieringen sker med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 48. Der er derfor 
under funktionerne 1.38.61-1.38.66 oprettet driftsgrupperinger til registrering af gebyrer. 
Endvidere kan der ske forsortering og genanvendelse ved de nævnte ordninger. Der er 
derfor også under funktionerne 1.38.61-1.38.66 oprettet driftsgrupperinger til registre-
ring af indtægter fra afsætning og salg af genanvendelige materialer. 
 
Disse indtægter skal altid udskilles i budget- og regnskabssystemet og registreres på 
de funktioner, hvor udgifterne er afholdt.  
 
Indtægter i form af gebyrer opkrævet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48, skal 
registreres med art 7.9 Øvrige indtægter. Indtægter i forbindelse med salg af genan-
vendelige materialer, skal registres med art 7.2 Salg af ydelser og produkter. 
 
1.38.60 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på 
funktionerne 1.38.61-1.38.66. 
 
 
1.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 
På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etable-
ring og drift af ordninger for dagrenovation (restaffald). Her vil typisk være tale om ind-
samlingsordninger.
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1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 
På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etable-
ring og drift af ordninger for storskrald og haveaffald. Alle udgifter og indtægter i forbin-
delse med disse ordninger registreres her, også selvom f.eks. indsamling af papir, pap 
og glas er en del af ordningen. Disse omkostninger skal altså ikke registreres på ft. 
1.38.63, medmindre udgifter og indtægter hertil kan opgøres pålideligt. 
 
1.38.63 Ordninger for glas, papir og pap 
På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etable-
ring og drift af ordninger for glas, papir og pap. Hvis kommunen alene indsamler glas, 
papir og pap i forbindelse med storskraldsordninger og genbrugspladser, skal udgifter-
ne hertil registreres på ft. 1.38.62 eller 1.38.65 
 
1.38.64 Ordninger for farligt affald 
På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etable-
ring og drift af ordninger for farligt affald. Det bemærkes, at udgifter og indtægter i for-
bindelse med oprydning på forurenede grunde registreres på funktion 0.52.81 Jordforu-
rening. Det skal endvidere bemærkes, at kommuner som alene indsamler farligt affald 
via genbrugspladsordning, skal registere udgifterne hertil på funktion 1.38.65. 
 
 
1.38.65 Genbrugsstationer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, etablering 
og drift af genbrugsstationer. Udgifter og indtægter vedrørende indsamling af pap, pa-
pir, glas, haveaffald og farligt affald der afleveres på genbrugspladser registreres også 
på denne funktion. 
 
1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. planlægning, etablering og 
drift af eventuelle andre ordninger, som ikke er nævnt specifikt ovenfor. Endvidere regi-
streres udgifter og indtægter vedrørende rent kommunale behandlingsanlæg, f.eks. 
deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og sorteringsanlæg. 
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visningsmateriale og -apparatur, idrætsudstyr m.v.) samt elevaktiviteter (udflugter, lejr-
skoleophold m.v.).  
 
Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelse kan 
nævnes udgifter til inventar, (borde, stole, hårde hvidevarer m.v.), udstyr til legepladser, 
kantine, rengøring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, vand, varme samt udgif-
ter til den administration, som foregår på skolen (herunder løn til inspektør, sekretariat 
mv.). Derudover registreres på omkostningssted udgifter til ledende skoleinspektører, 
der varetager inspektøropgaver på skolen samt udgifter i forbindelse med varetagelsen 
af skolebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkel-
te skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om.  
 
Endvidere registreres udgifter til lokaler i sig selv (dvs. husleje) og udvendig bygnings-
vedligeholdelse, udenomsarealer samt udgifter og indtægter til efteruddannelse og sy-
gedagpengerefusion, vedrørende det på institutionerne ansatte personale på omkost-
ningssted. 
 
Derimod indgår til øvelsesskoler, skolekonsulenter, der ikke indgår i den faste timenor-
mering, pædagogiske centraler, idrætsanlæg, sportspladser, svømmehaller og driften af 
lejrskoler ikke som en del af den autoriserede registrering på omkostningssted. Det 
bemærkes endvidere, at mellemkommunale betalinger ikke skal fordeles på omkost-
ningssted. 
 
Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkost-
ningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100. 
 
Der er på funktion 3.22.01 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger.  

   
  092 Deltagerbetaling  

Her registreres deltagerbetaling i forbindelse med undervisning af elever i fritiden, 
voksnes deltagelse i undervisningen og deltagelse i kulturcenter-aktiviteter 
 
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen   
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til 
enkelte skoler. F.eks. pædagogiske centraler, selvstændige idrætsanlæg, sportspladser 
og svømmehaller, hvis primære formål er skoleidræt. Hvis disse har tilknytning til en 
bestemt skole, sker registreringen på konti for fælles formål funktion 3.22.01.  
 
For idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål ikke er skole-
idræt, sker registreringen på hovedkonto 0. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende driften af kommunens egne lejrskoler registreres på 
funktion 3.22.02, hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse til omkostningssted 
på funktion 3.22.01. Hvor kommunen lejer sig ind på en lejrskole, registreres udgifterne 
direkte på omkostningssted på funktion 3.22.01. 
 
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjem-
meundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23. 
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3.22.04 PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og sko-
lepsykologens kontor, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat 
psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitatsionsprocessen, jf. folkesko-
lelovens § 12, stk. 2. 
 
3.22.05 Skolefritidsordninger 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger 
efter folkeskoleloven. Såfremt lokaler og udenomsarealer anvendt af skolefritidsordnin-
ger er adskilt fra folkeskolens fysiske rammer, registreres udgifter hertil på funktion 
3.22.05. Udgifter til lokaler og udenomsarealer, der benyttes af såvel skolefritidsordnin-
ger som folkeskoler, registreres derimod på funktion 3.22.01. 
 
Regler for registrering på omkostningssted for skolefritidsordninger 
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.22.05. Såle-
des skal hver institution under funktion 3.22.05 tildeles et omkostningsstednummer i 
intervallet 0101-9999. 
 
Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve pasningen samt udgifter og 
indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasningsydelse er i regnska-
bet omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.  
 
Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med selve pasningen kan nævnes 
udgifter til lønninger til personale, der passer børnene (herunder vikarer), varer og ma-
terialer, der forbruges i forbindelse med pasningen af børnene (forplejning, legetøj m.v.) 
og aktiviteter med børnene (udflugter m.v.),  
 
Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasnings-
ydelse kan nævnes udgifter til inventar (borde, stole, hårde hvidevarer m.v.), udstyr til 
legepladser, rengøring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, vand og varme. Der-
udover registreres udgifter i forbindelse med administration på selve institutionen (dvs. 
den administration der varetages af det på institutionen ansatte personale) på omkost-
ningssted. Endvidere registreres udgifter til husleje, udenomsarealer og udvendig vedli-
geholdelse på omkostningssted.  
 
Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse, sygedagpengerefusion 
og pensionsforsikringer vedrørende det på institutionen ansatte personale på omkost-
ningssted. 
 
Det bemærkes, at udgifter til lokaler, der benyttes af såvel skolefritidsordninger som 
folkeskoler, ikke registreres på funktion 3.22.05, men i stedet på fælleskonti på funktion 
3.22.01. Det bemærkes endvidere, at mellemkommunale betalinger ikke skal fordeles 
på omkostningssted. 
 
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.. 



Budget- og regnskabssystem 4.3  - side  4 
  
Dato: 11. april 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 
  

 
  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. . 

 
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.  
 
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 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive 
finansiering, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for op-
retholdelse af tilbud i regionerne 

 
  002 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete 

betaling i forbindelse med kommunernes henvisning af elever til 
tilbud i regionerne. 

 
3.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialsko-
ler, centerklasser og specialklasser, herunder tidligere regionale specialskoler. Dvs. 
specialundervisningstilbud, der ved henvisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 gives 
isoleret fra den almindelige folkeskole. Udgifter til mere begrænset specialundervisning, 
der finder sted på den lokale folkeskole, registreres under 3.22.01.  
 
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.22.08. Såle-
des skal hver institution under funktion 3.22.08 tildeles et omkostningsstednummer i 
intervallet 0101-9999. Fællesudgifter registreres i intervallet 0001-0100. 
 
Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve undervisningen samt udgifter 
og indtægter, der er nødvendige for at sikre undervisningsydelsen, er i regnskabet om-
fattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.  
 
Det bemærkes, at udgifter til lokaler, der benyttes af såvel kommunale specialskoler 
som folkeskoler, ikke registreres på funktion 3.22.08, men i stedet på fælleskonti på 
funktion 3.22.01. Det bemærkes endvidere, at mellemkommunale betalinger ikke skal 
fordeles på omkostningssted. 
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3.22.09 Sprogstimulering for børn i førskolealderen 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprogstimuleringstilbud 
til tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens § 
4a. 
 
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler, jf. friskolelovens § 26 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for ele-
ver på frie grundskoler, statslige og private skoler m.v. 
 
Bidrag til staten registreres med art 4.6 Betalinger til staten. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Bidrag til statens for elever i frie grundskoler samt grundskoleaf-

delinger ved private gymnasieskoler  
   
  004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grund-

skoler. 
 

  005  Bidrag til staten for sprogstimulering til tosprogede småbørn på 
frie grundskoler efter friskolelovens § 28, stk. 2 

Bidraget vedrører den obligatoriske kommunale sprogstimulering for to-
sprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, efter folke-
skolelovens § 4a i tilfælde af, at sprogstimuleringen finder sted på en fri 
grundskole, jf. friskolelovens § 1, stk. 2, 2. og 3. pkt., § 15a, stk. 1 og § 
28, stk. 2.  
 

    006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23  

Kommunens tilskud til frie grundskoler registreres med art 5.9 Øvrige 
tilskud og overførsler  

 
3.22.12 Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler 
På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten 
for elever på efterskoler mm. samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede 
ungdomskostskoler.  
 
Det bemærkes, at statstilskud til ungdomskostskoler registreres under dranst 1. Kom-
munernes bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndar-
bejdsskoler samt ungdomshøjskoler, jf. lov om frie kostskoler, registreres på art 4.6. 
 
Tilskud fra kommuner til efterskolerne efter kapitel 4 i lov om frie kostskoler og til kom-
munalt ejede ungdomskostskoler registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.  
 
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 
 
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk 
bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens § 4, 
stk. 1. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den 
specialpædagogiske bistand til småbørn.  
 
Den kommunale betaling for tilbud i regionen registreres med art 4.8 Betaling til regio-
ner. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
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001 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansie-
ring, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet op-
retholdelse af specialpædagogiske tilbud for småbørn i regionerne. 

002 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete be-
taling i forbindelse med kommunernes henvisning af småbørn til speci-
alpædagogiske tilbud i regionerne. 

 
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 
Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med 
fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialunder-
visning for voksne. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsud-
gifter til den specialpædagogiske bistand.  
 
Den kommunale betaling for tilbud i regionen registreres med art 4.8 Betaling til regio-
ner. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansie-
ring, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet op-
retholdelse af specialundervisningstilbud for voksne i regionerne. 

002 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling 
i forbindelse med kommunernes henvisning til specialundervisningstil-
bud for voksne i regionerne. 

 
UNGDOMSUDDANNELSER (30) 
3.30.44 Produktionsskoler 
På denne funktion registreres bl.a. tilskud til uddannelse af specialarbejdere med flere. 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
  001 Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler 

Her registreres kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever 
på produktionsskoler. Øvrige udgifter og indtægter vedrørende produk-
tionsskoler registreres på funktion 5.68.98 Beskæftigelsesordninger, 
gruppering 016. 

 
  002 Grundtilskud til produktionsskoler 
 
Det bemærkes, at kommunernes bidrag til staten for produktionsskoleelever registreres 
på art 4.6. Betalinger til staten. 
 
Tilskud fra kommuner til skolerne registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.  
 
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindel-
se med erhvervsgrunduddannelser.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger til registrering af henholds-
vis skoleydelse og skoleundervisning: 
 
  001 Skoleydelse, jf. erhvervsgrunduddannelseslovens § 5, stk. 3 
 
  002 Undervisning, jf. erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 1 
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  003 Særlige tilskud til undervisning, jf. erhvervsgrunduddannelseslovens 

§ 13, stk. 2. 
 
Lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunal regi registreres på de funktioner, hvor 
udgifter og indtægter vedrørende de pågældende institutioner i øvrigt er registreret. 
 
 
FOLKEBIBLIOTEKER (32) 
3.32.50 Folkebiblioteker 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker. I de tilfælde, hvor 
udgifter og indtægter ikke kan opdeles på folkebiblioteker og skolebiblioteker, der regi-
streres på 3.22.01 Folkeskoler, kan registreringen ske samlet på den funktion, hvor 
udgifterne og indtægterne mest naturligt hører hjemme. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  003  Bøger mv.  

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

 
På grupperingen registreres under art 7.9 også indtægter fra lånerers 
erstatning af bøger og tidsskrifter. Salg af bøger registreres under art 
7.2. 

 
  008  Andre udlånsmaterialer  

Herunder registreres udgifter til andre udlånsmaterialer end bøger mv. 
f.eks. musikbærende materialer, lydbøger, plader og bånd, billedkunst 
og andre materialer.  

 
Indtægter fra låneres erstatning registreres under art 7.9 også på denne 
gruppering. Salg af andre udlånsmaterialer registreres under art 7.2. 

 
 
KULTUREL VIRKSOMHED (35) 
3.35.60 Museer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende museer. For ikke-
kommunale museer skal alene kommunetilskud til disse registreres på funktion 3.35.60. 
 
Det bemærkes, at der skal foretages indberetninger til Statens Museumsnævn. Disse 
vil kunne lettes, hvis kommunen frivilligt anvender nedenstående vejledende driftsgrup-
peringer. Grupperingerne er dog ikke udtømmende, idet Statens Museumsnævn her-
udover kræver oplysninger, der i budget- og regnskabssystemet ikke må registreres på 
hovedkonto 3. Det drejer sig om renteindtægter og -udgifter samt afdrag, der skal regi-
streres på henholdsvis hovedkonto 7 og 8. Endvidere skal opgørelse af finansiel status 
ske på hovedkonto 9. Endelig skal statstilskuddet i budget- og regnskabssystemet regi-
streres under dranst 2, som en statsrefusion. Tilskuddet registreres med art 8.6 Statstil-
skud 
 
  022  Personale 
 
  028  Lokaler 
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  032  Samlingens forvaltning m.v. 
 
  038  Undersøgelser og erhvervelser 
 
  044  Konservering 
 
  050  Udstillinger 
 
  054  Anden formidlingsvirksomhed 
 
  058  Administration 
 
  060  Entré 
 
  062  Betalinger for § 26-undersøgelser 
 
  082  Kiosk- og cafeteriavirksomhed 
 
Det bemærkes, at grupperingscifrene 090-098 i det kommunale budget- og regnskabs-
system er reserveret til autoriserede grupperinger. Beløbene på konto 90, 91 og 94 i 
Statens Museumsnævns skemaer kan eventuelt registreres på grupperingscifrene i 
intervallet 021-089. 
 
3.35.61 Biografer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale biografer 
samt tilskud til private biografer. 
 
3.35.62 Teatre 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, herunder tilskud, vedrørende bør-
neteatre, egnsteatre, landsdelsscener, skuespillerskoler, den landsdækkende teater-
abonnementsordning m.v. 
 
Der er på funktionen autoriseret gruppering 02 Refusion vedrørende børneteatre, egns-
teatre og opsøgende teatre til statstilskud. Tilskud fra staten registreres med art 8.6 
Statstilskud. 
 
3.35.63 Musikarrangementer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende landsdelsorkestre og 
musikskoler (også for så vidt disse kun anvendes af folkeskoleelever), tilskud til musik-
skoler, tilskud til musikarrangementer og amatørorkestre m.v. 
 
Der er på funktionen autoriseret gruppering 02 Refusion vedrørende musikskoler til 
statstilskud. Tilskud fra staten registreres med art 8.6 Statstilskud. 
 
3.35.64 Andre kulturelle opgaver 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende udstillinger, lokalradio 
og -TV m.v., samt tilskud til andre kulturelle formål, f.eks. forsamlingshuse, lokalhisto-
risk arkiv og venskabsbyarrangementer. 
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FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V. (38) 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter på folkeoplys-
ningsområdet m.v., jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt fol-
keoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplys-
ningsloven), lov om ungdomsskoler og lov om produktionsskoler. Udgifter vedrørende 
sekretariatsbistand for folkeoplysningsudvalget (§ 40 i folkeoplysningsloven), herunder 
eventuel administration i forbindelse med aflønning af ledere og lærere (§ 12 i folkeop-
lysningsloven), registreres ikke under denne hovedfunktion, men på hovedkonto 6. 
 
3.38.70 Fælles formål 
På denne funktion registreres alle udgifter i forbindelse med anvisning af lokaler, samt 
udgifter og indtægter, der ikke objektivt kan fordeles på de følgende funktioner (f.eks. 
pedelbistand og rengøring af lokaler). Eventuelle gebyrer i henhold til folkeoplysnings-
lovens § 22, stk. 4, registreres under funktion 3.38.74. 
 
3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede 
beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til folkeoplysende 
voksenundervisning f.eks. undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debat-
skabende aktiviteter jf. folkeoplysningsloven § 6, stk. 3 nr. 1.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
  001 Undervisning 
 
3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede 
beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til frivilligt folkeop-
lysende foreningsarbejde, fx til foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v., jf. fol-
keoplysningslovens § 6, stk. 1 nr. 2. 
 
Det bemærkes, at udgifterne i forbindelse med kommunale tilbud til børn og unge, der 
fremsættes i tilfælde, hvor der ikke ad privat vej tilbydes folkeoplysende virksomhed for 
børn og unge i tilstrækkeligt omfang, jf. § 38, stk. 3, i folkeoplysningsloven, ligeledes 
registreres på denne funktion. Udgifterne vedrørende § 38, stk. 3, til lokaler registreres 
under funktion 3.38.70 Fælles formål. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
  002 Aktiviteter 
 
3.38.74 Lokaletilskud 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede 
beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der anvendes til lokaletilskud, jf. 
§ 6 og kapitel 7 folkeoplysningsloven. Desuden registreres gebyrindtægterne, jf. § 22, 
stk. 4, i folkeoplysningsloven ligeledes på denne funktion. 
 
Der er på funktionen autoriseret fire driftsgrupperinger, som gennemgås nedenfor: 
 
  001  Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning. 

Her registreres den del af udgifterne til lokaletilskud, der vedrører »Fol-
keoplysende voksenundervisning«, jf. § 6 og kapitel 7 i folkeoplysnings-
loven. 
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  002  Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 

   Her registreres den del af udgifterne til lokaletilskud, der vedrører »Fri-
villigt folkeoplysende foreningsarbejde«, jf. § 6 og kapitel 7 i folkeoplys-
ningsloven. 

 
  092 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den folke-

oplysende voksenundervisning. 

   Her registreres gebyrindtægterne efter § 22, stk. 4, i folkeoplysningslo-
ven til nedbringelse af udgifterne vedrørende lokaler til folkeoplysende 
voksenundervisning. 

 
  093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivilli-

ge folkeoplysende foreningsarbejde. 

   Her registreres gebyrindtægterne efter § 22, stk. 4, i folke-
oplysningsloven til nedbringelse af udgifterne vedrørende lokaler til det 
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 

 
3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 
På denne funktion registreres udgifter til særlige støtteordninger uden for folkeoplys-
ningsloven. Der kan f.eks. være tale om støtte til bustransporter vedrørende fritidsar-
rangementer for ældre mennesker og støtte til ferieaktiviteter. 
 
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdoms-
skolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirk-
somhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler. 
 
Med hensyn til ungdomsskolebestyrelserne gælder, at de udgifter, som kommu-
nalbestyrelsen træffer beslutning om, dvs. udgifter vedrørende valg og mødediæter, 
registreres på funktion 6.42.42. Udgifter i forbindelse med varetagelsen af ungdomssko-
lebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte 
skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om, registreres på funkti-
on 3.38.76. 
 
3.38.77 Daghøjskoler 
På denne funktion registreres kommunens tilskud til daghøjskoler efter folkeoplysnings-
lovens § 45 a.  
 
Kommunernes betaling for aktiveringsforløb på daghøjskolerne, jf. lov om betaling for 
uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
m.m., registreres under hovedkonto 5 (05.68.98). 
 
Der er for regnskabet oprettet en gruppering 001 til registrering af udgifter til kontant-
hjælpsmodtagere aktiveret efter § 32, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
  001 Kontanthjælpsmodtagere efter aktivlovens § 32, stk. 1 

På denne gruppering udkonteres i forbindelse med regnskabsafslutnin-
gen udgifter til kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter § 32, stk. 1 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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3.38.78 Elevtilskud 
På denne funktion registreres tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folke-
højskoler, landbrugsskoler og husholdningsskoler. Kommunernes betaling for aktive-
ringsforløb på disse skoler efter lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse 
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. registreres dog under hoved-
konto 5. 
 
Tilskud til elever på efterskoler registreres på funktion 3.22.12. Tilskud til elever regi-
streres med art 5.2 Overførsel til personer.  
 
Regional udvikling vedr. uddannelse (41) 
 
3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet 
Her registreres Bornholm Kommunes udgifter til uddannelsesinstitutioner (gymnasier, 
VUC, social- og sundhedsskoler m.v.) i forbindelse med finansiering af lokale udvik-
lingsprojekter og andre typer af projekter med udviklende og uddannelsesfremmende 
sigte på institutionerne.   
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Hovedkonto 4 Sundhedsopgaver m.v.  
 
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. Det 
bemærkes, at det kommunale grundbidrag til det regionale sundhedsvæsen skal regi-
streres på 7.62.82 gruppering 1.  
 
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.  
 
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.  

  
Der er autoriseret to grupperinger på funktionen.  

 
  001 Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelses-

træning 

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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Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende genoptræ-
ning af ikke-sygehusindlagte, jf. sundhedslovens § 140. Dog registreres 
den specialiserede ambulante genoptræning efter sundhedslovens § 
140 på gruppering 002.   

  002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140) 

Her registreres kommunernes udgifter til specialiseret, ambulant genop-
træning på et regionalt sygehus.  

 
   Udgiften registreres med art 7.8 Betalinger til regionen.  

 
4.62.85 Kommunal tandpleje 
På denne funktion registreres udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens 
kapitel 37. 
 
På funktionen registreres udgifter i henhold til § 127-130 til tandpleje for børn og unge 
indtil det fyldte 18. år (Børne- og ungdomstandplejen). 
 
Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 131-132 til tandpleje til personer, 
der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun 
vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Omsorgstandplejen). 
 
Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 133-134 til tandpleje til sindsli-
dende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tilbud i 
børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (Special-
tandplejen). 
 
Det bemærkes, at der anvendes art 5.2 vedrørende udgifter til betalinger af regninger, 
udstedt af private tandlæger, såfremt regningen kan specificeres på klienter. I øvrigt 
gælder for funktion 4.62.85 de generelle regler for artskontering. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger.  
 
      001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker   

  002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og 
andre kommuners klinikker).   

  003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne kli-
nikker   

  004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tand-
læger og regionale tandklinikker) 
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Den centrale refusionsordning (statsrefusion i henhold til § 176) 
Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning på det sociale om-
råde, jf. § 176 i lov om social service, konteres for de enkelte personer på de relevante 
funktioner under dranst 2, gruppering 001. Omfatter refusionen for nogle enkeltperso-
ner udgifter, der henhører under flere funktioner, konteres refusionen for disse personer 
på den funktion, hvorunder størstedelen af udgiften henhører. 

 
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. 
 
 



Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 2 
  
Dato: 11. april 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 
 
Det skal bemærkes, at forældrebetaling inkl. tilskud (gruppering 092) og tilskud til fri-
plads ikke skal registreres på omkostningssted, men på fælleskonti på den pågældende 
funktion. 
 
Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkost-
ningssted, registreres på fælleskonti i intervallet 0101-0100.  
 
Det bemærkes, at fællesudgifter og -indtægter mellem samme type af institutioner regi-
streres på funktionen for denne institutionstype. Fællesudgifter og -indtægter mellem 
forskellige typer af institutioner registreres på funktion 5.25.10. 
 
5.25.10 Fælles formål 
På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal 
dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fri-
tidstilbud til større børn og unge, bl.a. udgifter til søskendetilskud og tilskud til privat 
pasning. Endvidere registreres her særlig støtte til børn og unge vedrørende dagtilbud 
og klubber, der drives efter §§ 20 og 33, jf. § 52, stk. 3, nr. 8 i lov om social service.  
Tilskud til puljeordninger efter § 25 og til private klubber efter § 35, stk. 3. i lov om social 
service registreres dog på funktion 5.25.19. 
 
Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af eksterne arter. 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til specifikation af udgifterne efter dagtil-
budstype samt en driftsgruppering til registrering af de samlede udgifter til søskende-
tilskud for alle dagtilbud under ét, herunder søskendetilskud til børn i privatinstitutioner. 
Dette gælder endvidere søskendetilskuddet for børn i pasningstilbud i andre kommuner 
end bopælskommunen. Det bemærkes dog, at udgifterne til søskendetilskud for børn i 
skolefritidsordninger efter folkeskoleloven registreres på funktion 3.22.05, og udgifter til 
fripladser, søskendetilskud og tilskud til nedsættelse af forældrebetaling i forbindelse 
med særlige dagtilbud og klubtilbud efter servicelovens §§ 32 og 36 registreres på funk-
tion 5.25.17. 
 
 
Endvidere registreres på denne funktion tilskud til forældre, der vælger privat pasning 
efter § 37 i lov om social service, tilskud til forældre, der modtager tilskud efter § 38 i lov 
om social service ved pasning af egne børn og tilskud til forældre på børnepasningsor-
lov efter § 39 i lov om social service, herunder særligt supplerende tilskud til enlige 
forældre på børnepasningsorlov efter § 40 i lov om social service. Der er autoriseret 
driftsgrupperinger til registrering af disse udgifter 
 
Udgifter til støttepædagoger på daginstitutioner registreres ligeledes på funktion 
5.25.10. 
 
Regler for mellemkommunale betalinger  
På funktionen registreres endelig mellemkommunale betalinger på hovedfunktionen 
DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE. Mellemkommunale betalinger registreres med 
arterne 4.7 Betalinger til kommuner og 7.7 Betalinger fra kommuner.  
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Kommunerne kan give tilskud til børn i pasning i dagtilbud i en anden kommune end 
bopælskommunen, herunder søskendetilskud og fripladstilskud. Disse tilskud registre-
res på denne funktion med art 4.7 Betalinger til kommuner. Driftsudgiften til pladsen 
afholdes af udførerkommunen.    
 
Dog registreres mellemkommunale betalinger for børn i særlige daginstitutioner på 
funktion 5.25.17. 
 
5.25.11 Dagpleje 
På denne funktion registreres lønudgifter vedrørende den kommunale dagpleje, jf. § 24 
i lov om social service. Udgifter vedrørende tilsynet med dagplejen samt indkøb af ud-
styr, legetøj, medicin m.v. til dagpleje registreres ligeledes på funktion 5.25.11. 
 
Der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering af løn til dagplejere, forældrebetaling 
inklusive tilskud (dvs. søskendetilskud og fripladstilskud) samt til friplads. Udgiften til 
søskendetilskud registreres på 5.25.10. 
 
Vedrørende registrering af forældrebetaling og friplads, jf. §§ 29 og 30 i serviceloven, 
henvises til konteringsreglerne for funktion 5.25.12-5.25.18. 
 
5.25.12 Vuggestuer 
5.25.13 Børnehaver 
5.25.14 Integrerede daginstitutioner 
5.25.15 Fritidshjem 
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 
 
På funktionerne 5.25.12 - 5.25.16 og 5.25.18 registreres udgifter og indtægter vedrø-
rende kommunale og selvejende daginstitutioner, jf. § 23 i lov om social service, og 
kommunale og selvejende klubber og andre pædagogiske fritidstilbud, jf. § 33. i lov om 
social service. 
 
Tilskud  til dagtilbud til børn og klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til 
større børn og unge, der er anbragt i plejefamilie, opholdssteder og på døgninstitutioner 
registreres på de relevante funktioner for daginstitutionerne 5.25.12- 5.25.16. 
 
Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået 
driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler som de kommunale institutioner, 
jf. indledningen til hovedkonto 5. 
 
Der er på hver af funktionerne 5.25.12-5.25.16 og 5.25.18 autoriseret en driftsgruppe-
ring til registrering af forældrebetaling, jf. §§ 29 og 30 i serviceloven. Her registreres 
den totale forældreandel. Den totale forældreandel opgøres inklusive fripladser og 
søskendetilskud. Kommunens udgifter til søskendetilskud registreres på funktion 
5.25.10, mens der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering af tilskud til friplads på 
hver af funktionerne 5.25.12 – 5.25.16 og 5.25.18. Registreringen af kommunale tilskud 
sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kommuner og 7.7 Betaling fra kommu-
ner.  
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På funktion 5.25.17 registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og 
særlige klubtilbud efter §§ 32 og 36 i lov om social service. På funktionen registreres 
udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende særlige daginsti-
tutioner og klubber samt vedrørende særlige daginstitutionsafdelinger i tilknytning til 
almindelige daginstitutioner, hvor børn og unge er indskrevet i henhold til §§ 32 og 36 i 
serviceloven. Det bemærkes, at udgifter til særlige dagtilbud og klubtilbud, der indgår 
som led i et døgnophold efter § 55 lov om social service, også registreres her. 
 
På funktion 5.25.17 er der autoriseret driftsgrupperinger til registrering af udgifter til 
fripladser, tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen og til søskenderabat for hen-
holdsvis særlige dagtilbud, jf. § 32 i serviceloven, og særlige klubtilbud, jf. § 36 i ser-
viceloven. Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældrebe-
taling, jf. §§ 32 og 36 i lov om social service. Her registreres den totale forældreandel, 
inklusive fripladser, tilskud til nedsættelse af forældrebetaling og udgifter til søskende-
tilskud. Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende taleforsorgsbørnehave-
grupper registreres på funktion 3.22.11 under undervisning og specialpædagogisk bi-
stand. 
 
5.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 
På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger efter § 25 i lov om social service 
og til private klubber efter § 35, stk 3. i lov om social service, samt til privatinstitutioner 
efter § 25 a. Tilskuddet registreres under art 5.9. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen: 
 
  001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger 

Her registreres det obligatoriske tilskud til puljeordninger oprettet i peri-
oden 27. juni 1992 til 31. december 1993 i tilknytning til virksomheder 
beliggende i andre kommuner, jf. § 193 i lov om social service. Det be-
mærkes, at eventuelle øvrige tilskud ikke må registreres på denne 
gruppering. 

 
  002 Driftstilskud til privatinstitutioner 

Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i en 
privat institution, jf. servicelovens § 25 a, stk. 2.  

 
  003 Administrationsbidrag til privatinstitutioner 

Her registreres kommunens administrationsbidrag pr. barn, der er op-
taget i en privat institution, jf. servicelovens § 25 a, stk. 3.  

 
  004 Bygningstilskud til privatinstitutioner 

Her registreres kommunens tilskud pr. barn, der er optaget i en privat 
institution, jf. servicelovens § 25 a, stk. 4.  

 
  005 Fripladstilskud til privatinstitutioner 

Her registreres kommunens udgifter fripladstilskud til privatinstitutioner, 
jf. servicelovens § 25 a, stk. 6.  

 

  006 Driftstilskud til puljeordninger  

Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i en 
puljeordning, jf. servicelovens § 25 og § 35, stk. 3.  
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  007 Fripladstilskud til puljeordninger 

Her registreres kommunens udgifter vedr. fripladstilskud til puljeordnin-
ger, jf. servicelovens § 29, stk. 6 og § 35, stk. 2.  
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TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 
 
5.32.30 Ældreboliger 
 
 
Efter lov om almene boliger m.v. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres 
af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensi-
onskasser. Der er på funktion 5..32.30 Ældreboliger autoriseret følgende driftsgruppe-
ringer, der afhængigt af ejerforholdet anvendes som anført nedenfor: 
 
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 
005 Lejetab 
092 Lejeindtægter 
 
Kommunalt ejede ældreboliger 

Følgende udgifter registreres på funktion 5.32.30: 

• Lejetab m.v., herunder manglende udlejning, registreres på gruppering 005 med 
modpost på gruppering 092. 

• Beboernes fulde huslejebetalinger registreres på gruppering 092. Der anvendes 
art 7.1. Det bemærkes, at derpå funktion 8.52.59/9.52.59 foretages en særskilt re-
gistrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser til vedlige-
holdelse, med modpost på balancekontoen. Saldoen skal kunne specificeres efter 
reglerne i lov om almene boliger m.v. og lejeloven. 

• Ejendommens almindelige driftsudgifter. 
• Anlægsudgifter, herunder jordværdien, overtaget fast ejendom og beregnet for-

rentning og administrationsbidrag. 
 

Øvrige udgifter og indtægter, herunder finansiering af boligerne, registreres på følgende 
måde: 
 
Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.58.76,gruppering 005. 
• Hjemtagne indekslån registreres på hovedkonto 8 under funktion 8.55.77 Langfri-

stet gæld vedrørende ældreboliger. Ved årets udgang nedskrives og indekseres 
lånene på funktion 9.55.77 med modpost på balancekontoen.  

• Kommunens indskud af grundkapital opskrives på funktion 9.32.24, gruppering 
002 med modpost på balancekonto 9.75.99. Beboernes tilbagebetaling indgår som 
en del af huslejen, og der reguleres efterfølgende på status. 

• Beboerindskud efter lov om almene boliger m.v. registreres på funktion 8.45.47. 
Det bemærkes, at hvis der ydes lån til beboerindskud, registreres lånet på sæd-
vanlig måde på funktion 8.32.23. 

• Afdrag på lån vedrørende kommunale ældreboliger debiteres funktion 8.55.77.  
 
Renter af gæld vedrørende kommunale ældreboliger optages på autoriseret gruppering 
001 på en af funktionerne 7.55.68-7.55.76 afhængig af lånekreditor 
 
Ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensi-
onskasser 

Følgende udgifter registreres på funktion 5.32.30: 

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

Øvrige udgifter og indtægter registreres således: 
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• Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.58.76, gruppering 

005. 
• Kommunens indskud af grundkapital registreres på funktion 8.32.24, gruppering 

002. Ved påbegyndelse af tilbagebetaling af grundkapital krediteres funktion 
8.32.24 for de årlige afdrag.  

•      Lån til beboerindskud registreres på funktion 8.32.23. 
 
Det bemærkes, at drifts- og anlægsudgifter vedrørende ældreboliger ikke indgår i 
momsudligningsordningen. 
 
 
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk 
hjælp (hjemmehjælp), efter § 83 og 91, stk. 6 i lov om social service.  
 
Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende tilskud til personlig og praktisk 
hjælp mv., som modtageren selv antager, og til ansættelse af hjælpere til personer med 
nedsat funktionsevne efter §§ 95-96 i lov om social service.  
 
Desuden registreres indtægter og udgifter vedrørende hjemmesygepleje efter lov om 
hjemmesygeplejerskeordninger. 
 
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 serviceydelser til personer med ophold i boformer efter §§ 
107-110 i lov om social service registreres på funktionerne 5.38.42, 5.38.45, 5.38.50 og 
5.38.52. 
 
På funktionen registreres desuden drifts- og anlægsudgifter vedrørende servicearealer 
(f.eks. dagcentre, fælleskøkken, til madudbringning, administrationslokaler til hjemme-
sygepleje, personlig og praktisk hjælp og lignende) opført i forbindelse med kommunale 
ældreboliger.  
 
Det bemærkes, at anlægsudgifter ikke kan finansieres efter reglerne for ældreboliger. 
Det statslige tilskud til etablering af servicearealer registreres under dranst 3. 
 
Udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madservi-
ceordninger, vikarbureauer og udgifter til øvrige momsregistrerede private producenter 
af serviceydelser skal registreres på gruppering 009. 
 
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: 
 



Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 3 
  
Dato: 8. november 2005 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 
 
 

001 Kommunens leverance af personlig og praktisk hjælp (hjemme-
hjælp) omfattet af frit valg af leverandør (§§ 83 og 91, stk. 6) 

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. § 83 og 91, stk. 6 i lov om social 
service, herunder personlig hjælp og pleje mv. vedrørende børn, jf. § 44 
i lov om social service, til personer, som er omfattet af frit valg af leve-
randør.  

 
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. § 92, skal registreres på gruppering 
11.  

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

 
Udgifter til hjælp, som kommunen yder efter § 83 til personer, som har 
midlertidigt ophold i kommunale botilbud efter § 107 i lov om social ser-
vice, registreres på funktion 5.38.52. 

 
  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 ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funkti-

onsevne (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. 

 
  004 Hjemmesygepleje 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. 
lov om hjemmesygeplejerskeordninger. Det bemærkes, at udgifter til 
hjemmesygepleje, som ydes i forbindelse med ophold i boformer efter 
§§ 107 og 108 i lov om social service, registreres sammen med udgifter 
til boformen på funktionerne 5.38.42, 5.38.50 og 5.38.52.
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  009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemme-

hjælp), (Serviceloven, § 83, jf. §§ 91-93) 

Her registreres kommunens udgifter til private leverandørers leverance  
af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger, efter § 
83, jf. §§ 91-93 i lov om social service. 

 
Her registreres endvidere udgifter afholdt til andre ydelser leveret af 
private producenter af serviceydelser. 

 
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af le-

verandør (Serviceloven § 83, jf. § 92) 

Her registreres udgifter til kommunens egen leverance af personlig 
hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet og madserviceordninger, jf. § 83, herunder personlig hjælp og 
pleje m.v. vedrørende børn, jf. § 44, til personer, som ikke er omfattet af 
frit valg af leverandør, jf. § 92. Det er personer, som er beboere i pleje-
hjem m.v., jf. § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov 
om almene boliger, samt støttede private andelsboliger m.v. eller lov 
om boliger for ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende 
boligenheder.  

 
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 hjælp efter § 83 til personer, som har ophold i boformer efter 
§§ 108-110 registreres på de relevante funktioner 5.38.42 og 5.38.50. 
Udgifter til hjælp efter § 97 og § 98 til personer, som har ophold i bo-
former efter §§ 107-108, registreres på de relevante funktioner 5.38.50 
og 5.38.52,. 

 
Endvidere registreres udgifter til personlig hjælp og pleje mv. efter § 44 
til børn og unge, der indgår som et led i et døgnophold for børn og un-
ge, jf. § 55, sammen med udgifterne til selve døgnopholdet på de rele-
vante funktioner 5.28.20, 5.28.21, 5.28.23 og 5.28.24.  

 
Udgifter til hjælp som kommunen yder efter § 83 til personer, som har 
midlertidigt ophold i kommunale botilbud efter § 107, registreres på 
funktion 5.38.52. 

   
  092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Service-

loven § 161) 

Her registreres betalinger for personlig og praktisk hjælp (hjemme-
hjælp), jf. § 161 i lov om social service. 

 
  093 Beboeres betaling for service 

Her registreres beboeres betaling for diverse serviceydelser, herunder 
kost, vask, transport mv. Betaling for husleje og for el og varme for be-
boere på plejehjem og beskyttede boliger registreres på henholdsvis 
gruppering 094 og 096 på funktion 5.32.34. 
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  095 Beboeres særlige servicebetaling (Serviceloven § 162) 

Her registreres betaling for særlig service fra beboere, som modtager 
højeste eller mellemste førtidspension, jf. § 162 i lov om social service. 

 
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 
Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for 
ældre og handicappede 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen: 
 
  001 Forebyggende hjemmebesøg  

Her registreres udgifter vedrørende forebyggende hjemmebesøg, jf. lov 
om forebyggende hjemmebesøg mv. 

 
  002  Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, jf. ser-

vicelovens § 79 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende 
generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes 
bredt til alle pensionister mv., dvs. tilbud som ikke ydes efter en be-
hovsvurdering, som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller 
lokaler til rådighed for eller lignende, jf. § 79 i lov om social service. 

 
  003  Afløsning, aflastning og hjælp m.v. personer med betydelig nedsat 

funktionsevne, jf. servicelovens § 84, 85 og 102 
 

 Her registreres udgifter til afløsning eller aflastning til ægtefælle, foræl-
dre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 84 i lov om social service, herun-
der udgifter til serviceydelser til brugere af daghjem og dagcentre, der 
drives i henhold til §§ 84-85 i lov om social service. 

 
Desuden registreres her udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt op-
træning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale proble-
mer, jf. § 85 i lov om social service.   

   
Her registreres endvidere udgifter til behandling af personer med bety-
delig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med sær-
lige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem an-
den lovgivning, jf. § 102 i lov om social service. 

 
Udgifter til hjælp, som ydes efter §§ 84-85 og 102 til personer, som bor 
i ældre- og plejeboliger eller som har ophold i plejehjem og beskyttede 
boliger efter § 192, registreres ligeledes her. 
 
Udgifter til hjælp, som ydes efter §§ 84-85 og 102 til personer, som har 
ophold i boformer efter §§ 108-110 registreres derimod på de relevante 
funktioner 5.38.42 og 5.38.50. Udgifter til hjælp, som ydes efter §§ 97 
og 98 til personer, som har ophold i boformer efter §§ 107 og 108, regi-
streres på de relevante funktioner 5.38.50 og 5.38.52.  
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Udgifter til hjælp, som ydes efter §§ 85 og 102 til personer, som har 
midlertidigt ophold i kommunale botilbud efter § 107 i lov om social ser-
vice, registreres på funktion 5.38.52.  
 
 Udgifterne til aflastning efter § 84 uden for hjemmet i form af dag-, nat- 
eller døgnophold i plejeboliger eller i plejefamilie mv. registreres på de 
relevante funktioner for de pågældende institutioner og boformer (funk-
tionerne 5.38.50, 5.38.52, samt for børn og unge funktionerne 5.28.20 
og 5.28.23) 

 
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 
På denne funktion registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende boligdelen af ple-
jehjem og beskyttede boliger efter § 192 i lov om social service, herunder driftsudgifter 
vedrørende boligdelen af daghjem og dagcentre, der drives i tilknytning til plejehjem og 
beskyttede boliger, samt selvejende daghjem og dagcentre, der drives i henhold til § 
84-85 i lov om social service. På funktionen registreres endvidere udgifterne til el og 
varme.  
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende generelle 
tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensionister 
mv., og som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller lokaler til rådighed for 
eller lignende efter § 79 i lov om social service, registreres på funktion 5.32.33. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter og indtægter vedrørende serviceydelser i form af 
personlig og praktisk hjælp, afløsning eller aflastning, mv. til beboere i plejehjem og 
beskyttede boliger, herunder brugere af daghjem og dagcentre, registreres på de rele-
vante funktioner 5.32.32 og 5.32.33. Genoptræning og vedligeholdelsestræning regi-
streres på funktion 4.62.82. 
 
Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger (gruppering 094 og 096) til regi-
strering af beboeres betaling for henholdsvis husleje, jf. § 7 i Socialministeriets be-
kendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger, og for el og varme, jf. § 11, stk. 1 i 
Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger. 
 
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemid-
ler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i 
lov om social service. 
 
Ved direkte køb af hjælpemidler anvendes de enkelte udgiftsarter, dvs. købet artskonte-
res efter beskaffenhed. Dette indebærer, at art 5.2 kun anvendes, når der er tale om 
direkte overførsler til personer, dvs. der skal ske direkte fakturering fra leverandør til 
modtageren. Samme regel gælder også for boligindretning. 
 
Specielt for biler bemærkes, at disse hjælpemidler på funktion 5.32.35 altid skal regi-
streres under anvendelse af art 5.2. 
 
Pålægges det brugeren af hjælpemidlet at betale en del af udgiften - eventuelt over en 
årrække i form af, at kommunen yder et lån - berører afdragsbetalingerne ikke kommu-
nens adgang til at få momsrefusion. Afdragsbetalingerne sidestilles herved med andre 
brugerbetalinger på det sociale område. 
 
I de tilfælde, hvor kommunen forestår indkøb af hjælpemidler til f.eks. hjælpemiddelde-
poter, registreres udgiften på funktion 5.35.40.  
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Når et hjælpemiddel overføres til funktion 5.32.35 fra kommunens egen hjælpemiddel-
central, registreres overførslen som en intern transaktion, dvs. ved anvendelse af 
plus/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter 
under hovedart 9. 
 
Ved udlån i henhold til serviceloven under funktion 5.32.35 debiteres udlånet funktionen 
ved lånets udbetaling. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en 
registrering over status af den afdragspligtige del af udlånet, således at kommunens og 
statens andel debiteres funktion 9.32.25 til kredit for balancekonto 9.75.99. Ved indbe-
taling af afdrag krediteres funktion 5.32.35. Senest i forbindelse med regnskabsafslut-
ningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 til debet for balancekonto 9.75.99. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Støtte til køb af bil mv. (§ 114) 

Her registreres udgifter til støtte til køb af bil til personer med en varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 114 i lov om social ser-
vice. Endvidere registreres her udgifter til støtte til udskiftning af bil, 
støtte til nødvendig indretning mv., tilskud til køreundervisning mv., 
samt støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil, 
jf. § 114, stk. 3 i lov om social service og Socialministeriets bekendtgø-
relse om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114. 

 
  002 Optiske synshjælpemidler (§ 112) 

Her registreres udgifter til kommunalt ydede optiske synshjælpemidler 
og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med en varigt 
nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidel-
ser, jf. § 112 i lov om social service. 

 
  003 Arm- og benproteser (§ 112) 

Her registreres udgifter til arm- og benproteser, der ydes af kommunen, 
jf. servicelovens § 112. 

  004 Høreapparater (§ 112) 

Her registreres udgifter til høreapparater og batterier ydet af kommu-
nen, jf. § 112 i lov om social service. Udgifterne registreres under an-
vendelse af art 2.9. Endvidere registreres her udgifter til tilskud til høre-
apparater til personer, som vælger at blive behandlet af en privat, god-
kendt høreapparatleverandør, jf. § 112, stk. 3 i lov om social service. 
Tilskuddet registreres under anvendelse af art 5.2. 

 
  005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (§ 112) 

Her registreres udgifter til ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj, ydet af 
kommunen i henhold til servicelovens § 112. 

 
Grupperingen omfatter bl.a. ortopædiske sko og indlæg, brystproteser, 
bandager og korsetter.  

 
  006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (§ 112) 

Her registreres udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler ydet af 
kommunen i henhold til servicelovens § 112.  

 
Grupperingen omfatter bl.a. bleer og alle hjælpemidler til afhjælpning af 
stomier, herunder udbetalte kontante ydelser. 
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  007 Andre hjælpemidler (§ 112) 

Her registreres udgifter til andre hjælpemidler ydet af kommunen i hen-
hold til servicelovens § 112. Grupperingen omfatter andre kommunalt 
ydede hjælpemidler end ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj og inkon-
tinens- og stomihjælpemidler. 

 
  008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (§§ 112 og 113) 

Her registreres udgifter til særlige informationsteknologiske hjælpemid-
ler og dertil understøttende hjælpemidler ydet af kommunen, jf. § 112 i 
lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til forbrugsgo-
der, som er en del af et informationsteknologisk hjælpemiddel, som 
kommunen yder støtte til, jf. § 113 i lov om social service. 

 
  009 Forbrugsgoder (§ 113) 

Her registreres udgifter til hjælp til køb af forbrugsgoder som kommu-
nen yder, jf. servicelovens § 113.  

 
  010 Hjælp til boligindretning (§ 116) 

Her registreres udgifter til hjælp til indretning af bolig til personer med 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 116.  

 
Endvidere registreres her udgifter til hjælp til dækning af udgifter til an-
skaffelse af en anden bolig til personer med betydeligt og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 116. 

 
  011 Støtte til individuel befordring (§ 117) 

Her registreres udgifter til personer, som på grund af varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individu-
elle transportmidler, jf. servicelovens § 117. 

 

  091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet før 1.1. 
2002 (§ 114) 

Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter § 114 i 
lov om social service, og hvor støtten er ydet før 1. januar 2002. 

 
  092 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter 1.1. 

2002 (§ 114) 

Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv efter § 114 i 
lov om social service, hvor støtten er ydet efter 1. januar 2002. 

 
  093 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning (§ 116) 

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning, jf. § 116 i 
lov om social service. 
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5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af dø-

ende i eget hjem 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygesrtikler mv. 
til pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 118, 119 og 122.  
 
På funktionen er autoriseret 3 grupperinger:  
 

  
  001 Plejevederlag til pårørende vedr. pasning af døende  

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

 
  003 Sygeartikler til pasning af døende i eget hjem 

Her registreres kommunens udgifter til hjælp til sygeartikler og lignen-
dende, jf. servicelovens § 122.  
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  002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år (§ 

99) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktper-
sonordninger for sindslidende under 67 år, jf. § 99 i serviceloven. 
  

  003 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktions-
evne (§§ 45 og 97) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til perso-
ner under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og va-
rigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. §§ 45 og 97 i service-
loven.  
 
Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse 
til unge mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. § 45 i ser-
viceloven. 
 
Det bemærkes, at udgifter til ledsageordningen efter § 97, der ydes til 
personer, som har ophold i almene boliger mv. samt på plejehjem og i 
beskyttede boliger efter § 191, registreres sammen med udgifterne til 
de øvrige sociale serviceydelser til disse personer på funktion 5.32.32. 
 

  004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 98) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kontaktpersonordning 
til personer, som er døvblinde, jf. § 98 i serviceloven. 

 
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (serviceloven § 103) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse 
til personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer, jf. § 103, stk. 1 og 2 i serviceloven.  
 
Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til beskyttet beskæftigelse efter § 103, jf. § 105, 
stk. 2 i serviceloven og § 4 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og 
støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte 
beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud”, registreres på art 4.0. 
 
På funktionen er der autoriserede driftsgrupperinger til registrering af udgifter til 
beskyttet beskæftigelse for de forskellige type af brugere af tilbuddet. Det er 
henholdsvis personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og 
personer med særlige sociale problemer, herunder personer i stofmisbrugsbehandlig.  
 
Ligeledes er der autoriserede driftsgrupperinger til registrering af udgifter til aflønning 
under beskyttet beskæftigelse, jf. § 105 i serviceloven og § 1 i Socialministeriets 
”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet 
beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og 
samværstilbud” fordelt på personer med nedsat betydelig fysisk eller psykisk 
funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Aflønningen registreres på 
art 5.2. 
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KONTANTE YDELSER (57) 
 
 
5.57.71 Sygedagpenge 
På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, 
hvortil staten yder 50 pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som 
kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 30, stk. 1, 2. og 3. punktum og § 
30, stk. 2 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Det bemærkes, at udgifter til sy-
gedagpenge, hvortil staten yder 100 pct. refusion, registreres på funktion 8.51.52. 
 
Det bemærkes endvidere, at kommunens indtægter som arbejdsgiver i form af refusion 
af sygedagpenge fra dagpengemyndighedskommunen, i regnskabet skal registreres på 
de relevante funktioner, hvor udgiften til løn (herunder løn under sygdom) til de pågæl-
dende registreres. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
  001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 

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

 
  003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 

Her registreres udgifter til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 30, 
stk. 1, 2. punktum i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. 

 
  004  Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge 

børn 

Her registreres udgifter til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 30, 
stk. 2 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. 

 
  090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 

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

 
Der er endvidere autoriseret tre grupperinger på dranst 2 Statsrefusion til refusion af 
dagpenge med 50 pct. refusion, berigtigelser og sygedagpenge med 50 pct. refusion af 
til forældre med alvorlige sygdomme, jf. § 30, stk. 2.  
 
5.57.72 Sociale formål  
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter service-
lovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv 
socialpolitik.  
 
Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og 
voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. På funktion 5.57.72 an-
vendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hove-
dart 1.  
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Hvis der sker tilbagebetaling af efterlevelseshjælp som følge af svig. Ef-
ter aktivlovens § 91, skal tilbagebetalingen derimod registreres på 
gruppering 91 Tilbagebetaling.  
 

Der er på funktionen endvidere på dranst 2 Statsrefusion autoriseret gruppering 001 til 
refusion af udgifterne registreret på funktionerne 4-17.  
 
Vedrørende registrering af efterlevelseshjælp ydet som lån henvises til konteringsreg-
lerne for funktion 8.32.25. 
 
 
KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV.  
Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter lov 
om aktiv socialpolitik og udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering efter lov om 
aktiv socialpolitik.  
 
5.57.73 Kontanthjælp 
På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontanthjælp og starthjælp til 
forsørgelse, jf. kapitel 4 og 8 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, herunder kon-
tanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jf. kapitel 10, 11, 12, 14, 15 og 18 i lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.57.75 eller på funktion 5.68.98.  
 
Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, i lønstilskudsstillinger i målgruppen 
§2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede 
personer registreres på funktion 5.58.81 gruppering 012. 
 
Udgifter vedrørende kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse til personer under 30 år i 
visitationsperioden før aktivering og i mellemperioden mellem aktiveringstilbud, jf. kapi-
tel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, registreres på kontanthjælpskontiene på 
funktion 5.57.73 fra budget 2004 (tidligere registreredes udgiften til den pågældende 
gruppe på kontanthjælpskontiene på funktion 5.57.75). 
 
Det bemærkes, at udgifter til løbende hjælp efter aktivlovens § 29 på grupperingerne 
13, 18, 19 eller 20 afhængig af om den indsatte er forsørger, ikke-forsørger, start-
hjælpsmodtager, over - eller under 25 år.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til visse grupper af flygt-
ninge registreres på funktion 5.57.74. 
 
Endelige bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende orlovsydelse til kontant-
hjælpsmodtagere registreres på funktion 5.68.98. 
 
For hver gruppering under funktion 5.57.73, skal der føres en ydelsesregistrant, jf. So-
cialministeriets bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse 
og revision vedr. lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov 
om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om delpension af juni 2003.  
 
Der er på funktion 5.57.73 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået 
i det følgende. 

 
 

013  Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende 
fyldt 25 år (lov om aktiv socialpolitik § 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, 
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   § 25, stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, § 25 a, § 26, stk. 
5 og § 29). 

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

 
Desuden registreres udgifter til kontanthjælp til personer under 25 år, 
der forsørger eget barn i hjemmet, jf. § 25, stk.2. 

 
Desuden registreres her udgifter til starthjælp til gifte og samlevende, jf. 
§ 25, stk. 12, nr. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her 
udgifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager 
starthjælp til gifte og samlevende. 

 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her. Her registreres også tillæg til en hjemmearbej-
dende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, 
jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager 
kontanthjælp til forsørgere eller starthjælp til gifte og samlevende. En-
delig registreres udgifter til løbende hjælp efter § 29. 

 
 

  016 Særlig støtte (§ 34 Lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres udgifter til særlig støtte til personer med høje boligudgif-
ter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpo-
litik. Udgiften vedrørende særlig støtte til såvel modtagere af kontant-
hjælp som modtagere af starthjælp registreres her. Særlig støtte efter § 
34 til personer, som ikke modtager kontanthjælp eller starthjælp efter § 
25, registreres også på denne gruppering. 
 
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under 
forrevalidering eller starthjælp under revalidering og forrevalidering, re-
gistreres ligeledes på denne gruppering.  

 
Dog registreres særlig støtte efter § 34 til aktiverede kontanthjælps-
modtagere og til aktiverede starthjælpsmodtagere, jf. § 10 og 11 i lov 
om aktiv beskæftigelsesindsats, under funktion 5.57.75, gruppering 
004.  

 
  018  Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år 

(§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 3, § 25, stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12, nr. 
2 og stk. 13, § 25 a, § 26, stk. 5 og § 29) 

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

 
Endvidere registreres udgifter til kontanthjælp til gravide, jf. § 25, stk. 3 i 
lov om aktiv socialpolitik. 

 
Desuden registreres udgifter til starthjælp til enlige fyldt 25 år, jf. § 25, 
stk. 12, nr. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgif-
ter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager start-
hjælp til enlige fyldt 25 år. 
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På funktion 5.58.73 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autorise-
rede grupperinger: 

 
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 13, 16, 18-20 mi-

nus grp 91, 92 og 93.  
  
003 Berigtigelser (§ 65, stk 3. i Bekendtgørelse om statsrefusion og til-

skud samt regnskabsaflæggelse og revision). 
 
  020 Tilskud fra EU 
 
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp (jf. funkti-
on 5.57.73) og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funktion 5.57.75) til visse 
grupper af flygtninge. Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om, fremgår af konterings-
reglerne for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen, jf. i øvrigt § 107 i lov om aktiv-
socialpolitik, § 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 133 i lov om social ser-
vice.  
 
På funktion 5.57.74 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende regi-
streres dog under hovedart 1. 
 
For hver gruppering på funktion 5.57.74 skal føres en ydelsesregistrant, jf. Social-
ministeriets bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, 
samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeri-
ets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og 
Forbrugeranliggenders ressortområder. 
 
På funktion 5.57.74 er autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i 
det følgende: 
 
Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af hjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig af refusionspro-
centen. 
 
Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bistandsloven og 
lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.57.73, gruppering 091, 093 og 095 samt 
funktion 5.57.75, gruppering 093. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse til flygtnin-
ge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, registreres dog på funktion 5.57.75 
gruppering 007. 
 

004  Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 
med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 25, 25 a, 26, 27, 
27 a, 34 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63) 

Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til uled-
sagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusi-
on:  
 
Udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter §§ 25 og 25 
a; til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at ud-
nytte sine arbejdsmuligheder jf. § 26, stk. 3; til hjælp til flygtninge, der er 
fyldt 60 år, og som ikke kan få social pension pga. betingelser om op-
tjening, jf. § 27; til hjælp til flygtninge, der ikke modtager fuld førtidspen-
sion pga. betingelserne om optjening, jf. § 27 a samt udgifter til særlig 
støtte efter § 34. 
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Udgifter til kontanthjælp efter § 25, stk. 1-5 under forrevalidering regi-
streres ligeledes her, jf. funktion 5.57.73 gruppering 013, 016, 018, 020 
og en del af 019, samt funktion 5.57.75 gruppering 014. 
 
For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her, 
både for flygtningebørn, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 
og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede 
flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrations-
loven. Kontanthjælp efter § 25 under forrevalidering registreres ligele-
des her, jf. funktion 5.57.73 gruppering 013, 014, 016, 018, 020 og en 
del af 019. For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registre-
res her, hvis personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For 
handicappede flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 
1999, registreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 

 

005  Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 
med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 52, 63, 64 og 65 
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63) 

Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til uled-
sagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusi-
on; udgifter til revalideringsydelse efter § 52, til løntilskud ved optræning 
efter § 63 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats; til støtte til særlige 
udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering efter §§ 63 og 64; 
til tilskud mv. til selvstændig virksomhed efter § 65 og til hjælp til værk-
tøj, jf. funktion 5.58.80, gruppering 002, 003, 005, 007, 011 og funktion 
5.57.75 gruppering 012. 

 
For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her bå-
de for flygtningebørn der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 og 
efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygt-
ningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrationsloven. 

 
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis 
personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicappe-
de flygtninge, som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, regi-
streres udgifter efter 3 år ligeledes her. 

 
006  Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede 

flygtninge med 100 pct. refusion 

Her registreres udgifter til hjælp i øvrigt efter lov om aktiv socialpolitik 
og til hjælp i øvrigt efter lov om social service til uledsagede flygtninge-
børn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion, jf. funktion 
5.57.72, gruppering 004, 006 og 008-017. Udgifter til hjælp i særlige til-
fælde efter aktivlovens §§ 81-85 til uledsagede flygtningebørn og han-
dicappede flygtninge, der modtager starthjælp, registreres ligeledes 
her. 

 
For uledsagede flygtningebørn registreres her både udgifterne vedrø-
rende flygtningebørn, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 
og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede 
flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrations-
loven. 
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For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis 
personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicappe-
de flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, regi-
streres udgifter efter 3 år ligeledes her. 

 
016  Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 

Her registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt ar-
bejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til 
flygtninge efter §§ 28 og 29 i lov om social service og merudgifter mv. 
for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter § 84 i lov om so-
cial service i de første 3 år med 100 pct. refusion (jf. funktion 5.58.73 
gruppering 009, 010, 015). Dette gælder både for flygtninge, der har få-
et opholdstilladelse før og efter 1. januar 1999. 

 
Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af hjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig af refusionspro-
centen. Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bi-
standsloven og lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.57.73, gruppering 091, 093 
og 095 samt funktion 5.57.75, gruppering 093. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørel-
se til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, registreres dog på 
funktion 5.57.75 gruppering 007. 
 
 
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, 
starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontant-
hjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats.  
 
På funktion 5.57.75 anvendes art 5.2. 
 
Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de ak-
tiveringsforanstaltninger, der iværksættes for kontanthjælpsmodtagere efter kapitel 10-
12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.68.98.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af 
visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74. 
 
For hver gruppering under funktion 5.57.75 skal føres en ydelsesregistrant, svarende til 
ydelsesregistranten under funktion 5.57.73, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 119 
af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision 
på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere 
og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder. 
 
På funktion 5.57.75 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

004  Særlig støtte (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 92-96 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats) 

Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 38, 
stk. 2 og kapitel 11, jf. § 45, stk. 2, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.  
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Endvidere registreres her udgiften til hjælpemidler i form af arbejdsred-
skaber og mindre arbejdspladsindretning for at opnå eller fastholde an-
sættelse uden løntilskud, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 
100. 

 
  014  Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering ( §§ 25, 25 a og 

26, stk.5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5)  

Her registreres udgifter til kontanthjælp og starthjælp efter § 25 til per-
soner under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervs-
modnende og afklarende aktiviteter før det erhvervsmæssige sigte er 
afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige forsørgel-
sesgrundlag, jf. § 47, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Desuden registreres udgifter til starthjælp efter § 25, stk. 12 og 13 til 
personer under revalidering, jf. § 47, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her. 

 
Endvidere registreres på denne gruppering tillæg til en hjemmearbej-
dende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, 
jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde, hvor den berettigede ægtefælle modtager 
kontanthjælp under forrevalidering eller starthjælp under revalidering og 
forrevalidering.  
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af 
kontanthjælp under forrevalidering eller af starthjælp under revalidering 
og forrevalidering registreres på funktion 5.73, gruppering 016. 
 

 
  093 Tilbagebetaling 

Her registreres tilbagebetaling af hjælp til aktiverede kontanthjælps-
modtagere og starthjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet 
efter § 34, jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registre-
res her tilbagebetaling af kontanthjælp til personer under 30 år i visitati-
ons- og mellemperioderne ydet frem til 31.12.2003, jf. §§ 91-94 i lov om 
aktiv socialpolitik. Desuden registreres tilbagebetaling af forsørgelses-
hjælp efter kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud efter kapitel 12 til 
kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Endelig registreres tilbagebetalinger af 
hjælp udbetalt i henhold til lov om kommunal aktivering. Tilbagebetaling 
af aktiveringsgodtgørelse registreres dog på gruppering 007. 
 

 
På funktion 5.57.75 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriseret gruppering: 
 
  002 Refusion af udgifterne på gruppering 004 og 010-011 minus grup-

pering 093  
 
  003 Berigtigelser 
 
  020 EU 
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5.57.76 Boligydelse til pensionister 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensio-
nister. 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
 
Boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige personer er lejere, 
registreres på gruppering  
 

001 Tilskud til lejere 

På gruppering 001 registreres endvidere udgifter til boligydelse som til-
skud, herunder tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der 
overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger).  

 
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.  

Tilskud inkl. lån til personer i øvrige kollektive bofællesskaber registre-
res på gruppering Afgørende for registreringen af boligydelsen til kol-
lektive bofællesskaber er således, hvorvidt boligydelsen ydes som til-
skud eller som tilskud og lån. 

 
Ved betaling af lån debiteres gruppering 002 eller 003. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med 
en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved beta-
ling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regnskabs-
afslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres balancekonto 9.75.99. 
Kontrollen med tilbagebetaling af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.38.37 
og 8.48.49, men indbetaling skal dog også i dette tilfælde ske på gruppering 093, så 
refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende. 
 
Tilskud og tilsvar i forbindelse med den mellemkommunale udligning i hoved-
stadsområdet i henhold til § 75, stk. 5, i lov om individuel boligstøtte registreres på funk-
tion 8.62.85. 
 
5.57.77 Boligsikring 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om 
individuel boligstøtte. 
 
Det bemærkes, at boligsikring i forbindelse med byfornyelse registreres på denne funk-
tion, og ikke på funktion 0.25.15. 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
 
På gruppering 001 Boligsikring som lån registreres udgifter til boligsikring i ejerboliger 
for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 77 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
På gruppering 002 registreres foruden boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere også 
huslejetilskud til nedbringelse af lejen for visse lejere efter § 29 b i lov om individuel 
boligstøtte. 
 
På gruppering 003 Boligsikring som tilskud og lån registreres udgifter til boligsikring i 
andelsboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 77 i lov om 
social service og stærkt bevægelseshæmmede. 
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Endvidere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revali-
dender under 25 år i forbindelse med virksomhedspraktik, som får den 
halve revalideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. lov om 
aktiv socialpolitik § 52, stk. 4. 
 

På funktion 5.57.80 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriserede grupperinger: 
 
   

002 Refusion af revalideringsydelse med 50 pct. refusion på gruppering 002  
003 Berigtigelser  

  004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion 
på gruppering 008 og 011.   
 
 

5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m. 
På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i 
arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løtilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6 iføl-
ge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) udgifter til særlige ydel-
ser og udgifter til ledighedsydelse, jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. På funktion 
5.81 anvendes art 5.2.  
 
Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til 
personer i fleksjob og løtilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6 ifølge Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) registreres under de kommunale virksomhe-
der, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funktioner indtægtsfø-
res endvidere løntilskuddet. 
 
For hver gruppering under funktion 5.58.81 skal føres en ydelsesregistrant, svarende til 
ydelsesregistranten under funktionerne 5.57.73 og 5.57.75, jf. bekendtgørelse nr. 119 
af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision 
på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandre-
re og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001  Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion 
(§ 74 f, stk. 1-3) 

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til 
personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet 
beskæftigelse, og som ved efterfølgende ledighed, herunder ved mid-
lertidige afbrydelser af arbejdet, har ret til ledighedsydelse, jf. aktivlo-
vens § 74 f, stk. 1-3. 

 
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel 
til personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet 
beskæftigelse, registreres på gruppering 20. 
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  018  Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 

pct. refusion (§ 74 a, stk. 1)  

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til 
personer, der er visiteret til et fleksjob, og som venter på et fleksjob, jf. 
aktivlovens § 74 a, stk. 1.  

 
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel 
til personer i visitationsperioden før første fleksjob registreres på grup-
pering 20. 

 
  019  Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 

2-4) 

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til 
personer, som har ret til ledighedsydelse og bliver ledige efter at have 
været ansat i fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 2. Endvidere registre-
res udgifter til ledighedsydelse til personer, som bliver ledige efter at 
have været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måne-
der, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 3. Desuden registreres udgifter til ledig-
hedsydelse til personer, der er berettiget til ledighedsydelse, og som 
bliver ledige ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilreg-
nes den pågældende, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 4. 

 
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel 
til personer, der har været ansat i fleksjob, registreres på gruppering 
20. 

 
020  Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§ 

74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4) 

Her registreres udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel 
med 35 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4. 
Det gælder både udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til 
personer i visitationsperioden før første fleksjob, til personer, der har 
været ansat i fleksjob, og til personer, der er overgået fra ledigheds-
ydelse eller fleksjob til ustøttet beskæftigelse. 

 
  091  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 

50 pct. refusion (§ 104, stk.1) 

 
  092  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 

35 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2)  

  093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 
65 % refusion (§ 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

   Her registreres indtægter vedrørende tilbagebetalinger på løntilskud fra 
følgende grupperinger på funktion 5.57.81: 13, 14, 15, 16 og 17.  
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  094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstil-

linger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats (tidligere skånejob) og handicappede personer § 111 i Lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats) 

   Her registreres indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i
  lønstilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer. Indtæg-
terne vedrører betalinger på løntilskud fra gruppering 5.58.81 gruppe-
ring 08. 

 
Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger:  
 
  002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud 

til flygtninge i lønstilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 100 
pct. refusion 

  003 Berigtigelser 

  004 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud 
til selv-stændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion (lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats § 75) 

  005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. 
refusion 

  006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 
pct. refusion 

  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud 
til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 75) 
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ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)  
5.68.93 Jobcentre 
På funktion 5.68.93 registreres driftsudgifter og indtægter i forbindelse med jobcentre-
ne.  
 
Udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, herunder udgifter til admini-
strative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53  Administration vedrørende jobcentre 
og pilotjobcentre.   
 
Udgifter til ekstern bistand registreres på funktionen.  
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

   
 
  002  Jobcentrenes udgifter og tilskud fra den centrale pulje, jf. § 36 i 

Styringsloven.  

Her registreres udgifter afholdt i forbindelse med en særlig indsats, som 
dækkes via den centrale pulje.   

 
Endvidere registreres tilskud modtaget fra den centrale pulje. Tilskud 
registreres med art 8.6 Tilskud fra staten.  

  
  003  Initiativer i forbindelse med større virksomhedslukninger, jf. § 43 i 

Styringsloven   

På gruppering 003 registreres jobcentres driftsudgifter i forbindelse 
udarbejdelse af planer for afskedigede, informations- og vejlednings-
møder, individuelle samtaler og udstationering af medarbejdere på ind-
satskontor på den pågældende virksomhed, som staten kan yde tilskud 
til. Endvidere konteres tilskud modtaget vedrørende ovenstående akti-
viteter. 

 
  004  Projekter finansieret af de lokale beskæftigelsesråd til fremme af 

virksomhedsrettede initiativer, jf. § 47. 

Her registreres jobcentrets udgifter til projekter finansieret af tilskud fra 
lokale beskæftigelsesråd med hjemmel i styringslovens § 47.  

 
5.68.94 Pilotjobcentre 
På funktionen registreres indtægter og udgifter vedrørende pilotjobcentre.  
 
Udgifter i forbindelse med administration af pilotjobcentrene, herunder udgifter til admi-
nistrative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende jobcent-
re og pilotjobcentre.   
 
Udgifter til ekstern bistand registreres på funktionen.  
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
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• Gebyrer, herunder rykkergebyrer.  
• Betaling for attester m.v. registreres på funktionen.  
• Tilskud fra puljen til koordinationsudvalgene for forebyggende arbejdsmarkeds-

indsats til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale revalideringsinitiativer 
mv.  

 
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 driftsgrupperinger: 

 
   

  090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 

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

 
  095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder ved-

rørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje 

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

 
  097 Gebyrer for byggesagsbehandling 

   Her registreres gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i 
   henhold til byggelovgivningen. Gebyrerne registreres under art 7.9. 
 
  098 Administrationsvederlag vedrørende havne 

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

 
 
6.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 
Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af jobcentre og pilotjobcentre.  
Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 

Øvrige indtægter og udgifter vedr.  job- og pilotjobcentre registreres på 5.68.93-5.68.94. 
 
6.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse 
Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver.  
Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 

Øvrige indtægter og udgifter på naturbeskyttelsesområdet registreres på 0.38.50-
0.38.54, 
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6.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 
Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver.  
Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 

Øvrige indtægter og udgifter på miljøbeskyttelsesområdet registreres på funktion 
0.52.80-0.52.89   

 
ERHVERVSUDVIKLING, TURISME OG LANDDISTRIKTER (48) 
6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 
På denne funktion registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet, 
f.eks. restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for 
hyrevognsbevillinger. Herunder registreres endvidere indtægter i forbindelse med sy-
stemeksport.  
 
På denne funktion registreres endvidere forskellige former for udgifter, herunder kontin-
genter til foreninger m.v., eksempelvis Kommunernes Landsforening  Kommunefor-
eninger, Dansk Byplanlaboratorium og internationale sammenslutninger eller forenin-
ger. 
 
6.48.61 Vækstfora 
På funktionen registreres udgifter i forbindelse med afholdelse af møder, konferencer, 
o.lign. vedrørende vækstfora.  
 
Funktionen er forbeholdt Bornholm Kommune.    
 
6.48.62 Turisme  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende 
aktiviteter: 
 

• Tilskud til turismeudviklingsselskaber  
• Tilskud til etablering og udvikling af udstillings- og konferencefaciliteter rettet mod 

erhvervsturisme og turismemarkedsføring 
 
Endvidere registreres EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbetalinger i tilknytning 
til turismeområdet.  
 
Administrative medarbejdere, der fuldt ud er beskæftiget med turisme (f.eks. i lokale 
turistbureauer) registreres på funktionen.  
 
Kommunens øvrige administrationsudgifter i forbindelse med turisme registreres på 
funktion 6.45.51.  
  
Tilskud fra kommunen registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 
 
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer  
 
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende udvikling af menneskelige 
ressourcer med henblik på at fremme erhvervsudviklingen f.eks. medfinansiering af 
socialfondsprojekter (eksempelvis kompetenceudviklingsaktiviteter der ligger udover de 
generelle tilbud), jf. lov om erhvervsfremme § 9. 
 
Funktionen er forbeholdt Bornholm Kommune.    
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6.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende fremme af innovation 
og anvendelse af ny teknologi. 
 

• Tilskud til udviklingsparker 
• Tilskud til fremme af samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner  
• Tilskud til fremme af kultur-erhverv-samspil, og analyser gennemført i forbindelse 

hermed.   
 
Endvidere registreres indtægter i form af EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udgif-
ter i tilknytning hertil. 
 
Kommunens administrationsudgifter i forbindelse med innovation og anvendelse af ny 
teknologi registreres på funktion 6.45.51. 
 
Tilskud fra kommunen registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 
 
6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og 
iværksætteri.  

• Tilskud til erhvervsråd  
• Tilskud til investeringsfremmeorganisationer  
• Tilskud til iværksætterrådgivning  
 

Endvidere registreres EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbetalinger i tilknytning 
hertil. 
 
Kommunens administrationsudgifter i forbindelse med erhvervsservice og iværksætteri 
registreres på funktion 6.45.51. 
 
Tilskud fra kommunen registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 
 
6.48.68 Udvikling i yderområder og landdistriktsudvikling 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende projekter, som har til 
hovedformål at styrke udviklingen i yderområder (svage områder), samt landdistriktsud-
vikling.  
 

• Udgifter vedrørende projekter under EU’s landdistriktsprogrammer  
• Udgifter til etablering og drift af IT-huse i yderområder. 

 
Endvidere registreres EU-tilskud til erhvervsfremmeprogrammer samt udbetalinger i 
tilknytning hertil. 
 
Kommunens administrationsudgifter i forbindelse med udvikling i yderområder og land-
distriktsudvikling registreres på funktion 6.45.51. 
 
Tilskud fra kommunen registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 
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LØNPULJER (52) 
6.52.70 Lønpuljer 
Denne funktion benyttes til budgettering af udgifterne vedrørende særlige overens-
komstmæssige lønpuljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, f.eks. lokal- 
og cheflønspuljer. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når puljerne forde-
les. Det bemærkes, at øvrige udgifter til løn, herunder f.eks. udgifter til vikarer, 
over/merarbejde m.v., skal registreres på de funktioner, som udgifterne vedrører. 
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  002 Tilsvar og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet 
med særlige økonomiske vanskeligheder 

Her registreres tilsvar og tilskud vedrørende udligningsordningen for 
kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskelig-
heder, jf. § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til 
kommuner og regioner. 

 
  004 Tilskud til »ø-kommuner« 

Her registreres tilskud til kommuner på øer, der består af én eller to 
kommuner, jf. § 22 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til 
kommuner og regioner. 

 
  005 Tilskud til Bornholms Kommune vedr. udviklingsopgaver 

 Her registreres den af del af statens tilskud til Region Hovedstadsen, 
som udbetales til Bornholms Kommune til finansiering af de udviklings-
opgaver, som er henlagt til Bornholms Kommune jf. § 7 i lov om regio-
nernes finansiering.   

 
  006 Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab 

Her registreres tilskud som følge af byrdefordelingsmæssige tab i for-
bindelse med ændringerne i udlignings- og tilskudsloven samt byrde-
fordelingsmæssige tab i forbindelse med skattereformen, ændret sats-
regulering og bruttoficeringen af sociale ydelser, jf. § 19, stk. 2 og stk. 3 
i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og regi-
oner. 

 
010 Efterreguleringer 

7.62.92 Kommunale bidrag til regionerne  
 
På denne funktion registreres kommunernes bidrag til regionerne.  Jf. § 2 i Lov om re-
gionernes finansiering består kommunernes bidrag af dels et grundbidrag til finansie-
ring af sundhedsvæsenet og dels af et udviklingsbidrag vedr. de regionale udviklings-
opgaver. Registreringen foretages på følgende autoriserede grupperinger. 
 
  001 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet 

 
  002 Kommunalt udviklingsbidrag 

 
 
UDLIGNING AF KØBSMOMS (65) 
7.65.87 Udligning af købsmoms 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende den mellemkommunale 
udligning af udgifter til købsmoms, jf. afsnit 2.6.2. 
 
Registreringen foretages under dranst 7, hovedart 6, på efterfølgende udtømmende, 
autoriserede grupperinger Til de enkelte grupperinger skal knyttes følgende bemærk-
ninger. 
 



Budget- og regnskabssystem 4.7  - side  10 
  
Dato: 8. november 2005 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 
 

Gruppering 001 Bidrag til udligningsordning udmeldes af Indenrigsministeriet i juni må-
ned forud for budgetåret. Bidraget afregnes med 1/12 månedligt fra og med 1. april i 
regnskabsåret til og med 1. marts i det følgende år. 
 
Efterregulering vedrørende to års tidligere momsudligningsbidrag for de kommuner der 
selvbudgetterer udmeldes i indeværende regnskabsår og afregnes i 4. kvartal. 
 
Gruppering 002 Refusion af købsmoms og gruppering 003 Udgifter til købsmoms bud-
getlægges med lige store beløb. 
 
Det bemærkes, at da refusionsindtægterne på gruppering 002 registreres som »negati-
ve udgifter«, vil gruppering 002 og gruppering 003 for ét bestemt regnskabsår opveje 
hinanden. 
 
Indholdet af grupperingerne 02 og 03 bestemmes af udgifterne på hovedkonto 0-6, idet 
refusionsberettiget købsmoms skal opføres på gruppering 003 - og ikke på de enkelte 
funktioner under hovedkonto 0-6. 
 
På gruppering 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 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 17½ % af tilskud fra fonde, private foreninger, 
institutioner mv. og EU-anlægstilskud, jf. afsnit 2.6.2. 
 
Vedrørende regnskabsføringen i supplementsperioden gælder følgende: 
 
Bidrag, der afregnes den 1. januar, 1. februar og 1. marts, restanceføres i regnskabet 
for foregående regnskabsår. 
 
Købsmomsrefusion opgjort på grundlag af supplementsregnskabet skal - i det omfang 
refusionen først udbetales efter supplementsperiodens afslutning - restanceføres i 
regnskabet for foregående regnskabsår. 
 
 
SKATTER (68) 
7.68.90 Kommunal indkomstskat 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter i forbindelse med kommunal ind-
komstskat. Registreringen sker under dranst 7 på udtømmende, autoriserede gruppe-
ringer. 
 
På gruppering 001 registreres den budgetterede udskrivning af kommunal  indkomst-
skat af selvangivne indkomster, som udbetales af Skatteministeriet i form af 1/12-rater i 
løbet af regnskabsåret. Det gælder både for kommuner, som har valgt at selvbudgette-
re udskrivningsgrundlaget og for kommuner, som har valgt at lægge et statsgaranteret 
udskrivningsgrundlag til grund for skatteudskrivningen. Det budgetterede provenu af 
ligningsforhøjelser registreres på gruppering 003. 
 
På gruppering 002 budgetteres og regnskabsføres for lidt eller for meget modtaget 
forskudsbeløb af indkomstskat, som afregnes to år efter kalenderåret. For kommuner 
som har valgt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag det pågældende kalenderår, 
budgetteres og regnskabsføres for lidt eller for meget modtaget forskudsbeløb af lig-
ningsprovenu m.v. 
 
Det bemærkes, at for kommuner som har valgt selv at budgettere udskrivningsgrundla-
get, registreres det af Skatteministeriet pålagte procenttillæg vedrørende for meget eller 
for lidt udbetalt forskudsbeløb også på grupperingen. 
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På gruppering 003 registreres det beløb, som kommuner har budgetteret med til forelø-
big dækning af ligningsprovenuet. 
 
På gruppering 004 registreres afregning til staten af ikke-inddrevne kommunale ind-
komstskatterestancer, mens kommunens andel af inddrevne indkomstskatter, som 
udbetales af staten til kommunen, registreres på gruppering 005. Det bemærkes, at 
afregningen med staten af indkomstskatterestancer skal registreres på status som en 
op- eller nedskrivning af tilgodehavendet på staten på funktion 9.25.13. 
 
På gruppering 006 registreres afregning med staten som følge af det skrå skatteloft. 
 
Efterreguleringer, indgående afskrevne indkomstskatter, uerholdelige og eftergivne 
indkomstskatter, afregning af indkomstskatter med andre kommuner samt udbetaling i 
henhold til lov om negativ indkomstskat registreres på grupperingerne 007-009. Rente-
udgifter og -indtægter vedrørende disse beløb registreres på funktion 7.28.15. 
 
7.68.91 Ejendomsværdiskat 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter ved ejendomsværdiskat jf. lov om 
en kommunal ejendomsværdiskat. Registreringen foretages under dranst 7. 
 
  001 Forskudsbeløb af ejendomsværdiskat 

    Her registreres forskudsbeløb af ejendomsværdiskat. 
 
  003 Efterreguleringer 

Her budgetteres og regnskabsføres for lidt eller for meget modtaget 
forskudsbeløb af ejendomsværdiskat, som afregnes tre år efter kalen-
deråret. 

 
På gruppering 004 registreres afregning til staten af ikke-inddrevne kommunale ejen-
domsværdiskatterestancer, mens kommunens andel af inddrevne ejendomsværdiskat-
ter, som udbetales af staten til kommunen, registreres på gruppering 005. Det bemær-
kes, at afregningen med staten af ejendomsværdiskatterestancer skal registreres på 
status som en op- eller nedskrivning af tilgodehaven det til staten på funktion 9.25.13. 
 
7.68.92 Selskabsskat m.v. 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende skat af aktieselskaber 
m.v. efter selskabsskatteloven og af fonde efter fondsbeskatningsloven. Registreringen 
foretages under dranst 7 på følgende autoriserede gruppering: 
 

 001 Afregning af selskabsskat m.v. 

Her registreres den kommunale andel af selskabsskatter m.v. af sel-
skaber, der er hjemmehørende i kommunen samt beløb til vi-
derefordeling til andre kommuner.  

 
7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat pålignet 
visse indkomster. Registreringen foretages under dranst 7 på følgende autoriserede 
grupperinger: 
 
  001 Kommunal indkomstskat af statsinstitutioner 
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  002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven 
 
  004 Kommunens andel af skat af dødsboer 
 
  005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af kildeskatteloven 
 
7.68.94 Grundskyld 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende grundskyld. 
Grundskyld registreres under dranst 7 på gruppering 001 Grundskyld.  
 
Tilskud til kommuner med provenutab som følge af loftet over grundskyldspromillen 
over landbrugsejendomme m.v., samt tilskud til kommuner med provenutab som følge 
af loft over den afgiftspligtige grundværdi registreres på gruppering 002 Tilskud vedrø-
rende nedsat grundskyld. 
 
7.68.95 Anden skat på fast ejendom 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat på fast 
ejendom. Registreringen foretages under dranst 7 på følgende autoriserede grupperin-
ger: 
 
  002 Dækningsafgift af offentlige ejendomme 
 
  003 Dækningsafgift af forretningsejendomme 
 
7.68.96 Øvrige skatter og afgifter 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende afgifter af pen-
sionsordninger m.v. og afgifter efter ligningsloven samt øvrige skatter og afgifter. Der er 
autoriseret følgende grupperinger under dranst 7: 
 
  001 Afgifter af pensionsordninger m.v. 
 
  004 Efterbetaling og bøder 
 
  005 Frigørelsesafgift 
 
På gruppering 001 registreres den kommunale andel af afgifter af pensionsordninger 
m.v. samt af afgifter efter ligningslovens §§ 7 N og 14 C. 
 
Det bemærkes, at skatteprovenuet af udbetalinger fra pensionsordninger, der indgår i 
den kommunale indkomstskat, registreres på funktion 7.68.90. 
 
Gruppering 005 anvendes til registrering af kommunens andel af pålignede fri-
gørelsesafgifter. Rente af kommunens andel af henstandsbeløb registreres på funktion 
7.32.25. 
 
Statens andel af de indbetalte beløb registreres på funktion 7.51.52, hvorfra afregning 
kan ske til staten. 
 
Ved ydet henstand debiteres funktion 7.32.25 for det samlede beløb, mens statens 
andel krediteres funktion 7.51.52, og kommunens andel krediteres funktion 7.68.96. 
 
Ved indbetaling af henstandsbeløb krediteres funktion 7.32.25. Herefter kan statens 
andel afregnes, jf. funktion 7.51.52. 
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  001 Forskudsbeløb af kirkeskat 
  002 Afregning af forskelsbeløb 
  003 Forskudsbeløb af ligningsprovenu 
  004 Afregning af kirkeskatterestancer 
  005 Inddrevne kirkeskatterestancer 
  006 Fællesfonden 
  007 Efterreguleringer vedr. tidligere års kirkeskat 
  008 Uerholdelige og eftergivne kirkeskatter 
  010 Indgåede afskrevne kirkeskatter 
  011 Afregning af kirkeskat med andre kommuner 
  012 Efterbetaling og bøder 
  013 Landskirkeskat 
  014 Lokale kirkelige kasser 
   
 
Registrering af debetbevægelser sker, når beløb udbetales til de kirkelige myndigheder 
og ved afregning af skyldigt mellemværende med Skatteministeriet i forbindelse med 
maj afregningen. 
 
Registrering af kreditbevægelser omfatter kirkelige skatter og afgifter, der modtages fra 
Skatteministeriet, tilskud fra præsteembedernes fællesfond samt bøder, efterbetalinger 
m.v. 
 
8.52.54 Andre kommuner og regioner 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld til andre kommuner og regioner. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling. Registrering af kreditbevægelser 
sker i forbindelse med registrering af udgifterne på de forskellige driftskonti m.v. 
 
8.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
 
8.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
På disse funktioner registreres forskydninger i gæld til borgere og leverandører. For-
skydninger i gæld, som afvikles via edb-remitteringssystemer, kan registreres på funkti-
on 8.52.56. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling. Registrering af kreditbevægelser 
sker i forbindelse med registrering af udgifterne på de forskellige driftskonti m.v. 
 
8.52.58 Edb fejlopsamlingskonto 
Denne funktion anvendes ved edb-regnskabssystemer til registrering af posteringer, der 
ikke kan accepteres af de logiske bogføringskontroller. 
 
Registrering af bevægelser via edb-systemet sker automatisk, mens rettelser af fejl i 
almindelighed må foretages manuelt, når årsagen til fejlen er fundet. 
 
Alle fejl skal være fundet og omposteret inden regnskabsafslutningen. 
 
8.52.59 Mellemregningskonto 
På denne funktion registreres forskydninger i mellemregningsforhold med borgere, in-
terne mellemregninger samt indeholdt A-skat m.v. og registreret moms. 
 
Det bemærkes, at der på funktion 8.52.59 skal oprettes en konto for hver enkelt moms-
registrering. Kontoen skal være specificeret således: 
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