
 
 
 

Orientering om 7. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og 
regnskabssystem for kommuner”   
 
Hermed orienteres om forskellige ændringer samt præciseringer m.v. i ”Budget- og 
regnskabssystem for kommuner”.  
 

 
1. Feriepenge 
2. Udloddede midler fra Forening til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og 

regioner (FBS) 
3. Servicejob 
4. Fleksjob 
5. Personlig assistance til personer med en psykisk funktionsnedsættelse i er-

hverv og under efteruddannelse 
6. Anden gæld 
7. Levetider 
8. Hjælpeskema til afskrivning og forrentning i budgetår/regnskabsår 
9. Begravelser 
10. Følgeudgifter ved anbringelse af barn 
11. Finansieringsoversigt 
12. Danmarks Miljøportal 
13. Beboerindskud 
14. Gebyr vedr. grundvandskortlægning 
15. Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse 
16. Hospiceophold 
17. Flytteudgifter 
18. Turisme 
19. Grundskyld 
20. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
 

 
Ad. 1. Feriepenge 
 
Det fremgår af orienteringsskrivelsen af 30. august 2007, pkt. 4, vedr. skyldige ferie-
penge, at der i forbindelse med åbningsbalancen for 2007 stilles krav om indregning af 
en summarisk opgørelse af feriepengeforpligtelsen i åbningsbalancen for 2007. Kravet 
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blev ledsaget af tilladelse til, at der i 2007 kan ske en samlet omkostningsførelse på 
funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger, såfremt kommunen ikke ønsker at regi-
strere feriepengeomkostningen på de relevante funktioner. 
 
Indenrigs- og sundhedsministeriet har efterfølgende erfaret, at bestemmelsen om ind-
regningen af skyldige feriepenge i åbningsbalancen for kommunerne kan være forbun-
det med visse vanskeligheder. Det skyldes, at kommunerne af tekniske grunde er nød-
saget til at udregne et skøn for feriepengeforpligtelsens værdi primo 2007 og dette an-
giveligt vil være behæftet med usikkerhed.    
 
Som følge heraf og bestemmelsen i afsnit 7.1.3 om, at åbningsbalancen pr. 1. januar 
2007 skal afgives til revisionen inden udgangen af november 2007, vil Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet være indforstået med, at indregningen af skyldige feriepenge i 
såvel åbningsbalancen 2007 (primoværdi) og regnskab 2007 (ultimoværdi) bliver frivil-
lig. Det skal bemærkes, at såfremt kommunerne vælger at registrere den skyldige fe-
riepengeforpligtelse i åbningsbalancen for 2007 skal der også foretages en registrering 
i regnskab 2007. Opmærksomheden henledes i den anledning på afsnit 7.2 g i Budget- 
og regnskabssystem for kommuner, hvoraf det fremgår, at årsregnskabet skal indehol-
de en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og evt. ændringer i forhold til tidligere 
år.    
 
Ad. 2. Udloddede midler fra FBS 
 
På generalforsamlingen i FBS den 28. september 2007 blev det besluttet at a conto 
udlodde 1,8 mia. kr. af den samlede formue på ca. 2,050 mia. kr. Beløbet kommer til 
udbetaling i december 2007 og skal derfor optages i såvel åbningsbalance 2007 og 
regnskab 2007.  
 
Kommunens andel af de 1,8 mia. kr. optages som udgangspunkt direkte i åbningsba-
lancen og debiteres på funktion 9.28.15 Andre tilgodehavender med modpost på 
9.75.99 Balancekonto.  
 
Når beløbet kommer til udbetaling i december 2007, krediteres funktion 8.28.15 Andre 
tilgodehavender og funktion 8.22.05 Indskud i pengeinstitutter debiteres. I det endelige 
regnskab for 2007 er tilgodehavendet udlignet og kassebeholdningen forøget med det 
udbetalte beløb. 
 
Hvis kommunen pr. 19. oktober 2007 allerede har behandlet åbningsbalancen, vil In-
denrigs- og Sundhedsministeriet være indforstået med, at evt. midler fra FBS ikke regi-
streres i åbningsbalancen. I dette tilfælde optages beløbet direkte i balancen og funkti-
on 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. debiteres med modpost på funktion 9.75.99 
Balancekonto. 
 
Der kan blive tale om en senere udlodning i 2008 af den resterende formue. Derved er 
størrelsen heraf ikke kendt. Den mulige resterende udlodning skal ikke indgå i åb-
ningsbalance 2007 eller regnskab 2007, da der er tale om en eventualrettighed. 
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Ad. 3. Servicejob 
 
Med virkning fra 1. januar 2007 blev det fastlagt, at selve lønudgiften til servicejob skal 
konteres sammen med tilskuddet fra staten på funktion 5.68.96 Servicejob. Statstil-
skuddet konteres på en særskilt driftsgruppering 091. Baggrunden for konteringsreglen 
har været et ønske om via det kommunale budget- og regnskabssystem automatisk at 
kunne udtrække oplysninger om udgiftsniveauet vedr. kommunale servicejobordninger. 
 
Imidlertid er Indenrigs- og Sundhedsministeriet blevet gjort opmærksom på, at det kan 
medføre problemer, hvis kommunerne skal kontere selve lønudgiften til servicejob på 
funktion 5.68.96 frem for som før 1. januar 2007 alene kontere tilskuddet på 5.68.96, 
mens selve lønudgiften konteres på den funktion, hvor udgiften afholdes. Således ind-
går lønudgiften til servicejob i beregningerne på en række områder omfattet af frit valg. 
Det vil i den forbindelse være uhensigtsmæssigt, såfremt kommunerne ved frit-valgs 
beregninger skal huske at indregne lønudgifter til servicejob fra funktion 5.68.96 ved 
beregninger på en lang række andre områder. På denne baggrund skal tilskuddet 
fremover konteres på funktion 5.68.96, dranst 2, gruppering 004 Tilskud til servicejob i 
kommuner, mens selve lønudgiften til servicejob konteres dér, hvor lønudgiften til per-
sonen i servicejob afholdes. Dette indebærer, at gruppering 091 Tilskud vedrørende 
servicejob under dranst 1 nedlægges. 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2008. 
 
Ad. 4. Fleksjob 
 
Under funktion 5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.v. præciseres det under 
gruppering 012, at personer i fleksjob kan få en mentorordning i henhold til ændringen 
af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 74 a, jf. lov nr. 565 af 9. juni 2006. 
 
Ad. 5. Personlig assistance til personer med en psykisk funktionsnedsættelse i 
erhverv og under efteruddannelse 
 
Ordningen vedrørende personlig assistance til handicappede er pr. 1. juli 2007 blevet 
udvidet til at omfatte personer med en psykisk funktionsnedsættelse, jf. § 74 a i lovbe-
kendtgørelse nr. 1074 af 7. september 2007. Derfor autoriseres under funktion 5.68.94 
Pilotjobcentre en ny gruppering: 

 
020 Personlig assistance til personer med psykisk funktionsnedsættelse i erhverv 
og under efteruddannelse. 

 
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2008. 
 
Ad. 6. Anden gæld 
 
I forbindelse med oprettelsen af gruppering 112 og 113 under funktion 8.51.52 Anden 
gæld, jf. orienteringsskrivelse af 8. juni 2007, blev gruppering 107 fejlagtigt ikke ænd-
ret. Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag skal fremover konteres på gruppering 112 
eller 113 og ikke modposteres på gruppering 107. 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2008. 
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Ad. 7. Levetider 
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet er blevet gjort bekendt med, at de i afsnit 8.2, side 
4, og 8.4, side 2, nævnte maksimale levetider for ledninger og stikledninger under tek-
niske anlæg kun er gældende inden for vandforsynings- og spildevandsområdet. 
 
Det skal endvidere bemærkes, at levetider for ledninger og stikledninger vedrørende 
henholdsvis vand og varme ikke er ens. De i Budget- og regnskabssystem for kommu-
ner afsnit 8.2, side 4, og 8.4, side 2, nævnte maksimale levetider vedrører vand, mens 
de maksimale levetider for ledninger og stikledninger vedrørende varme er 35-40 år. 
På den baggrund indføres en skelnen mellem ledninger og stikledninger vedrørende 
vand henholdsvis varme i de nævnte afsnit. 
 
Der er tale om en præcisering, der ikke giver anledning til ændringer i kontoplanen. 
 
Ad. 8. Hjælpeskema til afskrivning og forrentning i budgetår/regnskabsår 
 
Det præciseres, at hjælpeskemaet i afsnit 9.8, side 2, også bør give mulighed for at 
beregne afskrivninger og forrentninger i det første budgetår/regnskabsår. På den bag-
grund ændres hjælpeskemaet, så ingen af felterne i kolonnerne ”I årets bud-
get/regnskab” og ”I andet budget-/regnskabsår” længere vil være skraveret. 
 
Ad. 9. Begravelser 
 
Det præciseres, at kommunale udgifter til begravelser i henhold til § 5, stk. 2, i lov om 
begravelser og ligbrænding (Begravelsesloven) skal konteres på funktion 0.35.40 Kir-
kegårde. Her registreres i forvejen udgifter og indtægter vedrørende kirkegårde, krema-
torier og lignende. Der er ikke fundet anledning til at autorisere en gruppering til formå-
let. 
 
Ad. 10. Følgeudgifter ved anbringelse af barn 
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet er blevet gjort bekendt med, at der kan være tvivl 
om, hvorvidt kontaktpersoner/personlige rådgivere i forbindelse med et barns anbrin-
gelse i fx familiepleje m.v. skal konteres på funktion 5.28.20 Plejefamilier og opholds-
steder for børn og unge (følgeudgift) eller på funktion 5.28.21 Forebyggende foran-
staltninger for børn og unge (selvstændig udgift). Her afhænger valget af funktion af, 
om kontaktpersonen indgår som en del af anbringelsen, eller om det er en selvstændig 
forebyggende foranstaltning. Såfremt det er en del af en anbringelses-foranstaltning, 
skal det opgøres som følgeudgift under 5.28.20. Derved skal udgiften opfattes som en 
del af udgiften til anbringelse.  
 
Det er en præcisering, der ikke giver anledning til ændringer i Budget- og regnskabssy-
stem for kommuner. 
 
Ad. 11. Finansieringsoversigt 
 
I note 1 til finansieringsoversigten i Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel 
10.6, side 3, er det anført, at årets resultat antages at svare til ændringen i de likvide 
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aktiver på funktion 8.22.01-8.22.11. Dette er ikke korrekt, da ændringen i de likvide 
aktiver fremkommer som årets resultat plus lånoptagelse minus afdrag på lån samt 
plus/minus øvrige finansforskydninger. Derfor slettes note 1 i oversigten og ”Øvrige 
finansforskydninger (fkt. 8.12-8.62)” ændres til ”Finansforskydninger m.v. (hkt. 8 ekskl. 
fkt. 8.55.63-8.55.79). 
 
Ad. 12. Danmarks Miljøportal  
 
I 2008 skal den kommunale andel af finansieringen af partnerskabet om data i Dan-
marks Miljøportal (www.miljoeportal.dk) betales af hver enkelt kommune. Udgifterne 
fordeles med 45% til kommunerne, 45% til staten og 10% til regionerne. I 2008 skal 
kommunerne bidrage med 22,6 mio. kr., der udgør kommunalt bidrag til drift af portal-
arbejdet. Beløbet skal deles mellem kommunerne efter indbyggertal. Kommunens ud-
gifter til portalen skal registreres på funktion 0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, 
tilsyn m.v.  
 
Ad. 13. Beboerindskud  
 
I konteringsreglerne til funktion 9.32.23 Udlån til beboerindskud fremgår det bl.a., at 
nedskrivning af forventet tab på tilgodehavender foretages ved at kreditere de relevan-
te funktioner med anvendelse af art 0.6 og debitere funktion 8.22 og 8.23 ved anven-
delse af art 0.9. Ved en fejl er der imidlertid blevet byttet om på debet og kredit i konte-
ringsteksten, hvorfor dette ændres. Ydermere korrigeres konteringsteksten på funktion 
0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri gruppering 006 Beboerindskud i overensstemmel-
se hermed, således at det fremgår, at det er omkostninger og ikke udgifter til tab på 
ydede beboerindskudslån, der skal konteres på grupperingen. Det skal endvidere be-
mærkes, at den omtalte nedskrivning i driftsregnskabet først er obligatorisk at registre-
re fra regnskab 2008, jf. orienteringsskrivelse af 14. juli 2006, mens nedskrivningen har 
været obligatorisk at foretage direkte i balancen siden regnskab 2004, jf. orienterings-
skrivelse af 18. december 2003.  
  
Ad. 14. Gebyr vedr. grundvandskortlægning 
 
Amterne har siden 1999 opkrævet et gebyr til kortlægning af grundvandet, udarbejdel-
se af indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet, drift af koordinationsfora og admini-
stration af gebyrordningen. Som følge af kommunalreformen er denne opgave nu delt 
mellem staten og kommunerne. Staten skal nu gennemføre kortlægningen og kommu-
nerne skal på baggrund heraf udarbejde indsatsplaner, drive koordinationsfora og op-
kræve gebyrer. I konsekvens heraf skal der opkræves gebyrer til dækning af henholds-
vis statens og kommunernes udgifter forbundet hermed, jf. miljømålslovens § 35 og 
vandforsyningslovens § 52c. Kommunerne skal opkræve både det statslige og det 
kommunale gebyr og herefter afregne det statslige gebyr med Miljøministeriet. Gebyrer 
opkræves hos vandværker og erhverv på baggrund af vandindvindingstilladelser-
ne. Gebyrerne skal registreres på funktion 0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, 
tilsyn m.v. Statens andel af gebyret registreres på ny gruppering 115 Gebyr vedrøren-
de grundvandskortlægning under funktion 8.51.52 Anden gæld. 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2008. 
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Ad. 15. Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse 
 
Ifølge § 99 i Lov nr. 369 af 1. maj 2006 om ændring af lov om social service, lov om 
social pension og andre love er personkredsen for støtte- og kontaktpersonsordningen 
udvidet. Den omfatter nu også stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse. Under funktion 
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger autoriseres derfor en ny gruppering: 
 

005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (§ 99). 
 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for 
stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse jf. § 99 i serviceloven. 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2008. 
 
Ad. 16. Hospiceophold 
 
Det præciseres, at udgifter under funktion 4.62.90 Andre sundhedsudgifter, gruppering 
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospiceophold afholdes efter sundhedslo-
vens § 238, stk. 2, jf. § 75, stk. 4, og § 79, stk. 2.  
 
Ad. 17. Flytteudgifter 
 
Efter lov nr. 1421 af 21. december 2005 tilføjes § 63 c til Almenboligloven, hvorefter der 
kan ydes tilskud til dækning af flytteudgifter til lejere. Under funktion 0.25.18 Driftssik-
ring af boligbyggeri autoriseres derfor en ny gruppering: 
 

008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere 
 
Herunder registreres udgifter til tilskud til hel eller delvis dækning af flytteudgifter til 
lejere, jf. § 63c i almenboligloven. 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2008. 
 
Ad. 18. Turisme 
 
Turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed og lign. er efter momslovens § 
13, stk. 16, fritaget fra momspligten. Den gældende retstilstand er imidlertid, at turist-
kontorer og -bureauer kan vælge at være momspligtige af eventuelle vederlag for de-
res oplysnings- og informationsvirksomhed, jf. bl.a. Landsskatterettens afgørelse d. 15. 
februar 2006 i SKM.2006.248.LSR. Hvis kommuner betaler for/giver turistkontorer til-
skud til udførelse af turistinformationsopgaver, kan disse tilskud således både være 
pålagt moms og være uden moms. 
 
Turistkontorer kan endvidere have andre aktiviteter, som er momspligtige. Turistkonto-
rer skal således betale moms ved evt. udlejning af cykler og lign., også selv om udlej-
ningen sker som led i et arrangement med færdigpakkede cykelture. 
 
For så vidt angår kommuners tilskud til turistudviklingsselskaber, erhvervsudviklings-
selskaber og lign. vil det afhænge af de konkrete tilskudsvilkår, om tilskuddene er 
momspligtige. Hvis der skal præsteres en konkret modydelse for tilskuddet, er tilskud-
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det momspligtigt. Tilskuddene kan altså både være momspligtige og momsfri. Hvis 
betingelserne for tilskud til fx et udviklingsselskab går ud på, at det skal udføre en 
nærmere bestemt opgave, er der normalt tale om almindelige momspligtige konsulent-
ydelser. Der kan alene blive tale om momsfri tilskud, hvis det er en anden der yder til-
skuddet, end den, der modtager den købte ydelse. Selskabet kan få vejledning hos 
SKAT vedrørende evt. momspligt af tilskud. 
 
På denne baggrund præciseres det, at kommunale tilskud til turismefremmende aktivi-
teter under funktion 6.48.62 Turisme registreres med art 4.9 Øvrige tjenesteydelser 
m.v., hvis tilskuddene er momspligtige. Hvis der er tale om ikke-momspligtige tilskud 
konteres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler. 
 
Præciseringen giver ikke anledning til ændringer i kontoplanen, men er medtaget for at 
præcisere, at tilskuddene under visse betingelser kan være momspligtige. 
 
Ad. 19. Grundskyld 
 
Under funktion 7.68.94 Grundskyld er gruppering 002 Tilskud vedrørende nedsat 
grundskyld fejlagtigt ikke nævnt i kapitel 4.7. Det præciseres, at der under funktionen er 
autoriseret to grupperinger. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er bekendt med, at til-
skuddet bortfalder d. 1.1.2008. Grupperingen vil derfor blive slettet, når regnskab 2007 
er aflagt. 
 
Ad. 20. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
 
Som følge af vedtagelsen af den nye lov om ungdomsuddannelse for unge med særli-
ge behov, lov nr. 564 af 6. juni 2007, oprettes en ny funktion: 
 

3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
 
På funktionen konteres udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v., 
der gives i henhold til Lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med sær-
lige behov. Alle udgifter, der er forbundet med ungdomsuddannelsen, konteres på 
funktionen, i det omfang de kan udskilles objektivt. Det er bl.a. udgifter til lærere og 
pædagoger, praktik, befordring, vejledning til praktik og andre vejledningsopgaver der 
ikke konteres under funktion 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning, admini-
stration på fx uddannelsesinstitutionen og evt. leje af lokaler samt betaling ved køb af 
tilbud i regioner, anden kommune eller særligt tilrettelagte forløb på statsligt finansiere-
de uddannelsesinstitutioner. Indtægter ved mellemkommunal betaling konteres ligele-
des på funktionen. Fælles udgifter og indtægter mellem ungdomsuddannelsen for unge 
med særlige behov og andre typer af uddannelser m.v. registreres på funktionen for 
disse andre typer af uddannelser m.v. 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2008. 
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Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner: 
 
Afsnit 3.0 side 1 pkt. 17 
Afsnit 3.3 side 1 pkt. 20 
Afsnit 3.8 side 3 pkt. 14 
Afsnit 3.5.4 side 2 pkt. 15 
Afsnit 3.5.9 side 1+2 pkt. 3+5 
Afsnit 4.0 side 6+7+9 pkt. 9+12+13+14+17 
Afsnit 4.3 side 7 pkt. 20 
Afsnit 4.4 side 3 pkt. 16 
Afsnit 4.5.4 side 6 pkt. 15 
Afsnit 4.5.8 side 7 pkt. 4 
Afsnit 4.5.9 side 5 + 7 pkt. 3+5 
Afsnit 4.6 side 5 pkt. 18 
Afsnit 4.7 side 11 pkt. 19 
Afsnit 4.8 side 12+13 pkt. 6+14 
Afsnit 4.9 side 4+10 pkt. 1+13 
Afsnit 8.1 side 1 pkt. 1 
Afsnit 8.2 side 4 pkt. 7 
Afsnit 8.4 side 2 pkt. 7 
Afsnit 9.8 side 2 pkt. 8 
Afsnit 10.6 side 3 pkt. 11 
 
Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2007, bortset fra pkt. 3, 5, 6, 14, 
15, 17 og 20, der træder i kraft fra regnskab 2008. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Stig N. S. Wessman / Magnus Rønning-Andersson 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.0 - side  1 
  
Dato: 19. oktober 2007 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 
 
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 
  004 Refusion af byfornyelsesudgifter  

 3 Anlæg 
  001 Udgifter til byfornyelse 
  002 Indtægter vedrørende byfornyelse 
  003 Tilbagekøbsret 
  004 Refusion af byfornyelsesudgifter 
0.25.17 Anvisningsret 
 1 Drift 
  001 Anvisning i private boliger 
 2 Statsrefusion 
  001 Anvisning i private boliger 
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 
 1 Drift 
  001 Støtte til opførelse af boliger 
  002 Ungdomsboligbidrag 
  003 Flygtninges fraflytning 
  004 Lejetab ved fraflytning 
  005 Tab på garantier vedrørende realkreditlån 
  006 Beboerindskud 
  007 Tilskud til andelsboliger 
  008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere 
  092 Lejeindtægt 
 2 Statsrefusion 
  001 Flygtninges fraflytning 
  002 Beboerindskud  



Budget- og regnskabssystem 3.3  - side  1 
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3 Undervisning og kultur 
 
 
FOLKESKOLEN M.M. (22) 

3.22.01 Folkeskoler 
 1 Drift 
  092 Deltagerbetaling 
 2 Statsrefusion 
  004 Tilskud vedrørende skolelån 
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 
3.22.05 Skolefritidsordninger 
 1 Drift 
  002 Søskendetilskud 
  003 Fripladser i skolefritidsordninger 
  092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud 
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 
 1 Drift 
  001  Objektiv finansiering af regionale tilbud 
  002 Køb af pladser 
3.22.08 Kommunale specialskoler 
3.22.09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 
 1 Drift 
  001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private 

gymnasieskoler 
  004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 
  005 Bidrag til staten for sprogstimulering til tosprogede småbørn på frie 

grundskoler 
  006 Kommunale tilskud til frie grundskoler 
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 
3.22.14  Ungdommens Uddannelsesvejledning 
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 

1 Drift 
 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 

  002 Køb af pladser  
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 

1 Drift 
 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 

  002 Køb af pladser  
 
 
UNGDOMSUDDANNELSER (30) 

3.30.44 Produktionsskoler 
 1 Drift 
  001 Produktionsskoler 
  002 Grundtilskud til produktionsskoler 
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 
 1 Drift 
  001 Skoleydelse 
  002 Undervisning 
  003 Særlige tilskud til undervisning 
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
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  003 Midlertidigt botilbud for sindslidende.  
  005  Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102) 
  092 Beboeres betaling (§ 163) 
 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, 97-99) 
 1 Drift 
  002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (§ 99) 
  003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97) 
  004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 98) 
  005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (§ 

99)  
 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  
 
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 

5.68.93 Jobcentre 
 1 Drift 
  002 Initiativer vedr. større virksomhedslukninger jf. § 43 i Styringsloven  
5.68.94 Pilotjobcentre 
 1 Drift 
  002 Initiativer vedr. større virksomhedslukninger, jf. § 43 i Styringsloven 
  004 Vejledning og opkvalificering vedr. forsikrede ledige, jf. 32, stk. 1 i Lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1. 
  005 Andre aktører vedr. forsikrede ledige, jf. § 26-32 i Styringsloven 
  006 Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede, jf. Lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats § 68, stk. 2. 
  007 Aktivitetspulje, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 7, 8 og 99 i 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
  008 Udgifter til hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige, jf. §§ 76, 77 og 

100 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
  009 Mentorer vedr. forsikrede ledige, jf. §§ 78-81 og 101 i Lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats 
010 Personlig assistance til handicappede i erhverv, jf. §§ 4-5 i lovbekendt-

gørelse nr. 55 om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 
011 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannel-

se, jf. § 14 i lovbekendtgørelse nr. 55 om kompensation til handicappe-
de i erhverv m.v. 

012  Isbryderordning for nyuddannede handicappede, jf. § 15 i lovbekendt-
gørelse nr. 55 om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

  013 Flaskehalsproblemer, jf. § 42 i Styringsloven  
  014 Akutte flaskehalsproblemer, jf. § 42 i Styringsloven  
  015 Flyttehjælp i medfør af § 8 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

samt bekendtgørelse om flyttehjælp 
  016 Løntilskud forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1 i 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
  017 Løntilskud forsikrede ledige - private arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1 i Lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
  018 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige, jf. § 68, stk. 2 i Lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats  
019 Tidlig indsats – forsikrede ledige, jf. § 36, stk. 4 i Lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats samt tekstanmærkning 127 vedr. FL07 
020 Personlig assistance til personer med en psykisk funktionsnedsættelse 

i erhverv og under efteruddannelse, jf. § 4-5 i lov om ændring af lov om 
kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

100 Tidlig indsats – ikke forsikrede ledige, jf. § 36, stk. 4 i Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats samt tekstanmærkning 127 vedr. FL07  

101 Jobrotation (afløb på tidligere ordning), jf. §§ 97 og 98 i Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

102 Jobrotation – forenklet, permanent ordning, jf. velfærdsaftalen og 
ÆF07 (træder i kraft i løbet af 2007) 

103  Jobrotation – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. vel-
færdsaftalen og ÆF07 (træder i kraft i løbet af 2007) 

104 Servicejob (afløb på ophørt ordning), jf. §§ 1og 2 i Lov om ophævelse 
af lov om servicejob 

105 Tilskudsgruppering til indbetaling af tolvtedelsrater til pilotjobcentrene 
samt midler til tidlig indsats 
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 2 Statsrefusion  

001 Refusion af udgifter vedr. pilotjobcentre med 100 pct. refusion 
(grp. 010, 011, 012, 016, 017, 018, 102 og 104) 

5.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner  
 1 Drift  
  001 Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)  
  003 Undervisning (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)  
  020 Udgifter til andet tilbud ved manglende overholdelse af kvote for løntil-

skudsstillinger, kommunen som ansvarlig myndighed (§ 56 i lov om an-
svaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og § 2, stk. 
4 i Lov nr. 176 af 27. februar 2007) 

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

111)  
  006 Løntilskud til offentlige arbejdsgivere (Lov om aktiv beskæftigelse § 51)  
  020 Tilskud fra EU  
5.68.96 Servicejob 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Tilskud til servicejob i kommuner (Lov om ophævelse af lov om service-

job) 
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 
 1 Drift 
  001 Løn til personer i seniorjob 
  002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs 
 2 Statsrefusion 
  002 Tilskud til kommunale seniorjob 
  003 Berigtigelser vedr. seniorjob 
5.68.98 Beskæftigelsesordninger 
 1 Drift 
  001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 
  002 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse 
  003 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik 

(lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 50 a) 
  004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæf-

tigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 2) 
  005 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi (Lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats § 32, stk. 1, nr. 2) 
  006 Arbejdsmarkedsuddannelser (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 

32, stk. 1, nr. 3) 
  007 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb (Lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats § 32) 
  008 Tilskud til jobcentre og pilotjobcentre til kommunale målgrupper afholdt 

i forbindelse med flaskehalsproblemer (Styingsloven § 42). 
  009 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder m.v. (Lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats § 55) 
  011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om 

aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76 og 77). 
  012 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81. ). 
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  009 Børnetilskud 
  010 Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag 
  011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag 
  012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere 
   (§ 27) 
  013 Sygedagpenge i øvrigt 
  014 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 
  015 ATP-bidrag førtidspension 
  016 Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige er-

hvervsdrivende 
  017 ATP-bidrag jf. integrationsloven 
  018 Delpension 
  019 Tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtidspensi-

on 
  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 
  100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering 
  101 ATP-bidrag sygedagpenge 
  102 ATP-bidrag barselsdagpenge 
  103 ATP-bidrag delpension 
  104 ATP-bidrag fleksydelse 
  105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen  
  106 Fleksydelse 
  107 Bidrag vedr. fleksydelse 
  108 Refusion vedr. fleksydelse 
  109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten. 
  110 Betalinger vedrørende pas 
  111 Betalinger vedrørende kørekort 
  112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skatteplig-

tig) 
  113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensionsordning (ikke skat-

tepligtig) 
  114 Dagpenge til EØS-borgere 
  115 Gebyr vedrørende grundvandskortlægning 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 

8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Forskudsbeløb af kirkeskat 
  002 Afregning af forskelsbeløb 
  006 Fællesfonden 
  011 Afregning af kirkeskat med andre kommuner 
  012 Efterbetaling og bøder 
  013 Landskirkeskat 
  014 Lokale kirkelige kasser 
   
8.52.54 Andre kommuner og regioner 
 5 Balanceforskydninger 
   001 Kontant kompensation til andre kommuner som følge af delingsaftalen  
    002 Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen  
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  006 Beboerindskud 

Herunder registreres udgifter til beboerindskud, jf. §§ 70 og 71 i lov om 
individuel boligstøtte. Omkostninger vedr. konstaterede tab på beboer- 
indskudslån foretages ved at debitere grupperingen med anvendelse af 
art 0.6   

 
På funktion 08.32.23. foretages bogføring af selve beboerindskudslå-
net. 

 
  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. 

 
 008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere 

Herunder registreres udgifter til tilskud til hel eller delvis dækning af flyt-
teudgifter til lejere jf. § 63c i almenboligloven. 

 
  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. 
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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 0.28.20 Fritidsområder. 
 
Lønudgifter til driftspersonale registreres på autoriseret funktion 0.28.20 Fritidsområder, 
mens lønudgifter til det administrative personale registreres på funktion 6.45.51. 
 
 
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. 
 
På funktionen registreres ligeledes kommunale udgifter til begravelser jf. lov om begra-
velser og ligbrænding § 5 stk. 2.   
 
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.  
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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.  
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Kommunale udgifter til Danmarks Miljøportal registreres på funktionen.  
 
Gebyr vedr. grundvandskortlægning skal registreres på funktionen. 
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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. 
 
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
På funktionen konteres udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v., 
der gives i henhold til Lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særli-
ge behov. Alle udgifter, der er forbundet med ungdomsuddannelsen, konteres på funk-
tionen, i det omfang de kan udskilles objektivt. Det er bl.a. udgifter til lærere og pæda-
goger, praktik, befordring, vejledning til praktik og andre vejledningsopgaver der ikke 
konteres under funktion 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning, administration 
på fx uddannelsesinstitutionen og evt. leje af lokaler samt betaling ved køb af tilbud i 
regioner, anden kommune eller særligt tilrettelagte forløb på statsligt finansierede ud-
dannelsesinstitutioner. Indtægter ved mellemkommunal betaling konteres ligeledes på 
funktionen. Fælles udgifter og indtægter mellem ungdomsuddannelsen for unge med 
særlige behov og andre typer af uddannelser m.v. registreres på funktionen for disse 
andre typer af uddannelser m.v. 
 
FOLKEBIBLIOTEKER (32) 
3.32.50 Folkebiblioteker 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker.  Udgifter vedrørende 
skolebiblioteker registreres på 3.22.01 Folkeskoler. Hvor udgifterne ikke meningsfuldt 
kan opdeles mellem folke- og skolebiblioteker sker registrering samlet på én funktion.  
Det bemærkes, at lønudgifter til det administrative personale i centrale biblioteksforvalt-
ninger i lighed med skoleforvaltninger skal registreres på funktion 6.45.51 Sekretariat 
og forvaltninger.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  003  Bøger mv.  

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

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

 
  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. 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.3 - side  8 
  
Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 
 
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 
  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 og skuespillerskoler. 
 
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. 
 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.4 - side  3 
  
Dato: 19. oktober 2007 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 
 

4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 
Her registreres kommunens udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse efter sund-
hedslovens § 119.  
 
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter efter lov om forebyggende sund-
hedsordninger for børn og unge efter sundhedslovens kapitel 36.  
 
4.62.90 Andre sundhedsudgifter  
På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter.   
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen:  
 
  001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold. 

Her registreres udgifter til køb af pladser på hospice, jf. sundhedslovens 
§ 238, stk. 2, jf. § 75, stk. 4 og .§ 79, stk. 2. 

 
 002 Kommunale udgifter i forbindelse med køb af sygehusydelser 

Her registreres udgifter til køb af sygehusydelser efter sundhedslovens § 
240 

 
  003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 

   Her registreres udgifter vedrørende plejetakst for færdigbehandlede pati-
enter, jf. sundhedslovens § 238.   

  004 Begravelseshjælp 

   Her registreres udgifter til kommunal begravelseshjælp, jf. sundhedslo-
vens § 257.   

   Begravelseshjælp registreres med art 5.2.  

  005 Befordringsgodtgørelse   

Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse, jf. sundhedslovens §§ 
170 og 261. 
  
Befordringsgodtgørelse, der udbetales direkte til borgeren, registreres 
med art 5.2 
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  002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (§ 99) 

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

   

  003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 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. 
 

005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjem-
løse (§ 99) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktper-
sonordninger for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse jf. § 99 i ser-
viceloven. 

 
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (serviceloven § 103) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse 
til personer 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 typer 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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  010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h) 

Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 50 pct. 
statsrefusion til personer, der er ansat i fleksjob og som holder ferie, til 
personer, der modtager ledighedsydelse og holder ferie, og til perso-
ner, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet be-
skæftigelse og som holder ferie, jf. aktivlovens §§ 74 e og 74 h. 

 
  011  Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. 

refusion (§ 74 i) 

Her registreres udgifter til særlig ydelse med 35 pct. statsrefusion til 
personer, der venter på et fleksjob og som ved visitationen til fleksjob 
ikke har ret til ledighedsydelse, og som har en indtægt, der er mindre 
end ikke-forsørgersatsen for kontanthjælpsmodtagere, for personer un-
der 25 år dog mindre end ungesatserne for kontanthjælpsmodtagere. 
 
Den særlige ydelse udgør forskellen mellem personens indtægt og ik-
ke-forsørgersatsen, for personer under 25 år mellem indtægten og un-
gesatserne (jf. aktivlovens § 74 f). Endvidere registreres udgifter til sær-
lig ydelse til personer, der ved uforskyldt ledighed efter et fleksjob ikke 
har opfyldt optjeningskravet til ledighedsydelse. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig ydelse i perioden indtil 1. juli 2002 
efter den dagældende § 74 f i lov om aktiv socialpolitik også registreres 
her. 

 
012  Driftsudgifter for personer i fleksjob, løntilskudsstillinger i mål-

gruppen § 2, nr. 6 og handicappede personer (§§ 74, 74a, 76-81, 99 
og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).  

Her registreres udgifter til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning, 
mentorfunktion og hjælp til kortvarige kurser for personer, der er ansat i 
fleksjob eller som skal ansættes i fleksjob, når hjælpen har afgørende 
betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i 
fleksjob, jf. § 74.  

 
Endvidere registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og 
mentorfunktion) for personer med handicap efter § 2 nr. 6 samt udgifter 
efter §§ 99 og 101 ved ansættelse af personer i løntilskudsstillinger i 
målgruppen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(tidligere skånejob). 

 
Endelig registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og men-
torfunktion) for personer med handicap efter § 2, nr. 8, som ikke er 
medlem af en arbejdsløshedskasse, samt udgifter efter §§ 99 og 101 
ved ansættelse af personer med handicap, som ikke er medlem af en 
arbejdsløshedskasse, i ustøttet beskæftigelse. Der ydes 50 pct. i stats-
refusion til driftsudgifterne. 

 
  013  Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. re-

fusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).  

 Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen 
her.  
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  017 Løntilskud forsikrede ledige – private arbejdsgivere.  

Her registreres pilotjobcentrenes forsørgelsesudgifter vedr. løntilskud til 
private arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige , 
jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 1. 
 
Hvis der i pilotjobcentrene fortsat er personer, der fortsat er i forløb ef-
ter § 12 i Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik konteres udgifterne li-
geledes på denne gruppering. 
 

  018 Løntilskud - Uddannnelsesaftaler 
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter vedr. løntilskud for forsikrede 
og ikke-forsikrede ledige ved uddannelsesaftaler for ledige, jf. Lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats § 68, stk. 2. 
 
Hvis der i pilotjobcentrene er personer, der fortsat er i forløb efter § 27c 
i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (bekendtgørelse nr. 560 af den 
2. juli 1999 eller bekendtgørelse nr. 1222 af den 19. december 2002) 
konteres udgifterne ligeledes på denne gruppering. 
 

  019 Tidlig indsats – forsikrede ledige 
Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til længerevarende opkvalifi-
cering og vejledning for forsikrede ledige i 1. ledighedsperiode, jf. § 36, 
stk. 4 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt tekstanmærkning 
nr. 127 vedr. FL07.  
 
Ordningen vil først træde i kraft i løbet af 2007. 
 

020 Personlig assistance til personer med psykisk funktionsnedsæt-
telse i erhverv og under efteruddannelse 
 Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til aflønning af personlig assi-
stance til personer med en psykisk funktionsnedsættelse i erhverv og 
under efteruddannelse, jf. § 4-5 i lov om ændring af lov om kompensa-
tion til handicappede i erhverv m.v. af den 6. juni 2007. 

 
100 Tidlig indsats – ikke forsikrede ledige 

Her registreres pilotjobcentrenes udgifter til længerevarende opkvalifi-
cering og vejledning for ikke forsikrede ledige i 1. ledighedsperiode, jf. § 
36, stk. 4 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt tekstanmærk-
ning nr. 127 vedr. FL07.  
 
Ordningen vil først træde i kraft i løbet af 2007. 

 
101 Jobrotation (afløb på tidligere ordning) 

Her konteres pilotjobcentrenes udgifter til afløb på den tidligere jobrota-
tionsordning, jf. §§ 97 og 98 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 
102 Jobrotation (forenklet, permanent ordning) 

Her konteres pilotjobcentrenes udgifter til uddannelse og jobrotations-
ydelse i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. 
velfærdsaftalen og ÆF07.  

                  
103 Jobrotation – særlige grupper med en videregående uddannelse 

Her konteres pilotjobcentrenes udgifter til uddannelse og jobrotations-
ydelse i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. 
velfærdsaftalen og ÆF07. Der er her tale om en ordning med fokus på 
beskæftigede med en uddannelse. 
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  003  Berigtigelser (Lov om aktiv en beskæftigelse § 110, stk. 5 og § 

111) 

  020  Tilskud fra EU 

006 Løntilskud til offentlige arbejdsgivere (Lov om aktiv beskæftigelse 
§ 51 og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 101).  

 Her registreres det løntilskud, som staten udbetaler ved ansættelse af 
ledige med løntilskud i kommuner (jobtræning). 

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

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

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

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

Her registreres de modtagne statstilskud til kommunens seniorjobs.
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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.  
 
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 med mindre 
disse er momspligtige. 
 
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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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.  
 
På gruppering 002 budgetteres og regnskabsføres for lidt eller for meget modtaget 
forskudsbeløb af indkomstskat, som afregnes tre år efter kalenderåret.  
 
På gruppering 006 registreres afregning med staten som følge af det skrå skatteloft. 
 
Efterreguleringer registreres på gruppering 007. Renteudgifter og -indtægter vedrøren-
de gruppering 007 registreres på funktion 7.28.15. 
 
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: 
 
  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. Der er autoriseret følgende grupperinger: 
 

001   Grundskyld 
 

002  Tilskud vedrørende 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: 
 
  001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 
 
  002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 
 
  003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb 
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7.68.96 Øvrige skatter og afgifter 
På denne funktion registreres efter ligningsloven samt øvrige skatter og afgifter. Der er 
autoriseret følgende grupperinger under dranst 7: 
 
  004 Efterbetaling og bøder 
 
  005 Frigørelsesafgift 
 
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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 017  ATP-bidrag jf. integrationsloven 

 018  Delpension 
 019 Tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtidspension 
 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 
 100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering 
 101 ATP-bidrag sygedagpenge 
 102 ATP-bidrag barselsdagpenge  
 103 ATP-bidrag delpension 
 104 ATP-bidrag fleksydelse 
 105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen  
 106 Fleksydelse 
 107 Bidrag vedr. fleksydelse 
 108 Refusion vedr. fleksydelse 
 109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten. 
 110 Betalinger vedrørende pas 
 111 Betalinger vedrørende kørekort 
 112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skattepligtig) 

 113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensionsordning (ikke skatte-
pligtig) 

 114 Dagpenge til EØS-borgere 
 115 Gebyr vedrørende grundvandskortlægning 
 
Det bemærkes, at der vedrørende gruppering 013 Sygedagpenge i øvrigt bør foretages 
en særskilt registrering (undergruppering) af forskudsvis udlagte sygedagpenge. Den 
særskilte registrering foretages af hensyn til opgørelse og afstemning af udlæg. 
 
På gruppering 104 ATP-bidrag fleksydelse, konteres kommunens andel af ATP-bidrag 
(der udgør ½-delen af det samlede ATP-bidrag). På gruppering 106 Fleksydelse, konte-
res kommunens udbetalinger af fleksydelse til fleksydelsesmodtagerne. På gruppering 
107 Bidrag vedr. fleksydelse, konteres de af kommunen opkrævede fleksydelsesbidrag 
hos dem, der er tilmeldt fleksydelsordningen. På gruppering 108 Refusion vedr. fleksy-
delse, konteres statens refusion af fleksydelse (svarende til grupperingerne 090-098, 
der også er grupperinger til statsrefusion vedr. ydelser). På gruppering 109 Indbetaling 
af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten, konteres kommunens overførsel af opkræ-
vede fleksydelsesbidrag til staten. Hertil kommer, at eventuelle tilbagebetalinger (udbe-
talinger) af fleksydelsesbidrag modposteres på denne gruppering.  
 
På gruppering 110, Betalinger vedrørende pas, og gruppering 111, Betaling vedrørende 
kørekort, angives borgerens betaling for udstedelse af pas eller kørekort som en kredit-
postering idet dette er at betragte som en kortfristet gæld til staten. Ved overførsel af 
betalinger til Rigspolitiet debiteres beløbet den respektive gruppering. Begge registre-
ringer har modpost på funktion 8.22.01 Kontante beholdninger eller funktion 8.22.05 
Indskud i pengeinstitutter m.v.. 
 
På gruppering 112 konteres tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag, som udbetales 
kontant og dermed er skattepligtige. På gruppering 113 konteres tilbagebetalinger af 
fleksydelsesbidrag, som overføres til pensionsordning og dermed ikke er skattepligtige. 
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Samtlige beløb registreres under dranst 5 på hovedart 8. For ydelser, hvor staten yder 
100 pct. refusion, registreres refusionen på art 8.6 Statstilskud, hvorimod udbetalinger 
registreres direkte på hovedart 8 eller på en frivillig art herunder. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til personlige tillæg til pensionen (personlige tillæg, 
helbredstillæg mv.) samt refusion heraf registreres på funktion 5.48.67. 
 
På gruppering 114 konteres udbetalinger af dagpenge til EØS-borgere (i pilotjobcentre-
ne), jf. forordning (EØF) 1408/71.  
 
På gruppering 115 konteres den statslige andel af gebyrer vedrørende grundvandskort-
lægning. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved udbetaling eller afregning. Registrering af 
kreditbevægelser sker i forbindelse med registrering af statens andel af beboe-
rindskudslån og henstand med frigørelsesafgift samt ved indbetalinger, herunder mod-
tagne refusionsbeløb. 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 
8.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 
På denne funktion registreres forskydninger vedrørende kirkelige skatter og afgifter. 
 
Registreringen foretages under dranst 5 på følgende, autoriserede grupperinger 
 
  001 Forskudsbeløb af kirkeskat 
  002 Afregning af forskelsbeløb 
  006 Fællesfonden 
  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. 
 
Der er autoriseret to grupperinger som følge af delingsaftalen:  
 
  001 Kontant kompensation til andre kommuner som følge af delingsaftalen 
  002 Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen 
 
8.52.55 Skyldige feriepenge 
På denne funktion registreres forskydninger i skyldige feriepenge. 
 
8.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
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Der er på funktionen under dranst 5 Finansforskydninger oprettet en gruppering til regi-
strering af netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber.  
 
9.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 
 
9.32.23 Udlån til beboerindskud 
Nye udlån og tilgodehavender optages til nominel værdi, jf. funktion 8.32.22 og 8.32.23. 
 
Saldoen på funktionerne 9.32.22 og 9.32.23 skal ved regnskabsafslutningen svare til 
den aktuelle restsum på tilgodehavenderne med nedskrivning af forventet tab på tilgo-
dehavenderne. Nedskrivningen kan ved regnskabsårets slutning foretages som en pro-
centdel af de forskellige typer af tilgodehavender baseret på historiske erfaringer og 
skal kunne dokumenteres.  
 
Nedskrivningen foretages ved at debitere de relevante funktioner med anvendelse af art 
0.6 og kreditere funktion 8.22 og 8.23 ved anvendelse af art 0.9. Ligeledes registreres 
nedskrivningen af tilgodehavender på funktion 9.32.22 eller 9.32.23 med modpost på 
balancekonto 9.75.99.  
 
I bemærkningerne til regnskabet skal der redegøres for den nominelle værdi af tilgode-
havender og udlån. 
 
I balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringen tilbageføres, så 
kontiene igen viser det nominelle tilgodehavende.  
 
Eventuelle uerholdelige beløb afgangsføres på balancekonto 9.75.99 
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9.52.55 Skyldige feriepenge  
Feriepenge fra tidligere optjeningsår for ferie, som endnu ikke er afholdt, skal registre-
res på funktionen. 
 
For regnskab 2007 er det frivilligt for kommunerne om registreringen af omkostningerne 
vedrørende feriepenge sker på de funktioner/omkostningssteder, som omkostningerne 
vedrører eller samlet på 6.45.51, Sekretariat og forvaltninger. Omkostningerne kan 
opgøres samlet for kommunen, og ved registreringen af disse i driftsregnskabet kan der 
benyttes en fordelingsnøgle. Det skal bemærkes, at såfremt kommunerne vælger at 
registrere den skyldige feriepengeforpligtelse i regnskab 2007 skal der også foretages 
en registrering i åbningsbalancen for 2007. 
 
 
Vedr. personale, som har ret til ferie med løn 
 
Feriepengeregistreringen skal i omkostningsregnskabet omfatte alle optjente feriepenge 
for denne personalegruppe. Dette vil sige de almindelige feriepenge på 12,5 % af løn-
summen og de 5 særlige feriedage på 2,5 % af lønsummen. 
 
Feriedage optjenes i kalenderåret og afholdes i ferieåret, som går fra den 1. maj til 30. 
april året efter.  Det betyder, at der er mulighed for 16 måneders optjening før ferien kan 
afvikles og dermed tilbageføres i balancen. Dette indebærer, at de skyldige feriepenge 
ved hver regnskabsafslutning skal omfatte: 
 

• Feriepenge optjent i indeværende kalenderår samt 
• Feriepenge fra tidligere optjeningsår som endnu ikke er afholdt, men som skal 

afholdes i perioden fra regnskabsafslutningsdatoen og til 30. april året efter, så-
fremt der ingen aftaler er om overførsel af ferie. 

 
Feriepenge omkostningsføres ved brug af art 0.7 på de relevante funktioner med mod-
post på funktion 8.52.55, Skyldige feriepenge.I omkostningsregnskabet indebærer fe-
riepengeudbetalingen ikke en omkostning for kommunen, men blot at feriepengeforplig-
telsen nedbringes. Det indebærer, at udbetalingerne neutraliseres ved at kreditere de 
relevante funktioner med anvendelse af art 0.6 og debitere funktion 8.52 55 Skyldige 
feriepenge, ved anvendelse af art 0.9. Ligeledes registreres nedbringelsen af feriepen-
geforpligtelsen på funktion 9.52.55 Skyldige feriepenge med modpost på 9.75.99 Ba-
lancekontoen. 
 
I udgiftsregnskabet driftsføres de løbende udbetalinger af feriepengene på de relevante 
driftsområder ved brug af art 1.0, således at feriepengeudgiften følger ansættelsesom-
rådet.  
 
 
Vedr. personale, som ikke har ret til løn under ferie 
 
Skyldige feriepenge udgør 12,5 % af lønsummen og registreres løbende på de relevan-
te funktioner med modpost på funktion 9.52.55, Skyldige feriepenge. Udbetalingen af 
feriepenge foretages som en balanceforskydning ved at debitere 8.52.55, Skyldige fe-
riepenge, og kreditere de likvide aktiver. Ligeledes registreres nedbringelsen af ferie-
pengeforpligtelsen på funktion 9.52.55. For denne personalegruppe er udgifts- og om-
kostningsregnskabet identisk. 
 
9.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
 
9.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
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del af den offentlige ejendomsvurdering, vil det være korrekt at medtage installationen 
under kategori 01 Grunde og bygninger.  
 
I tilknytning til aftalerne om den kommunale økonomi er det aftalt, af følgende levetider 
skal benyttes i balancen fra regnskab 2007 vedr. tekniske anlæg, maskiner, større 
specialudstyr og transportmider:     
 

Kategori Eksempler Levetid 
Ledninger og stikledninger 
vedrørende vand 

75 år (anskffet før 1980) 
100 år (anskaffet efter 1980) 

Ledninger og stikledninger 
vedrørende varme 

35-40 år 

Forsinkelsesbassiner 50 år 
Pumpestationer 20 år 

 
Tekniske anlæg 
 
 
 
 

Øvrige anlæg 20-30 år 
Sneplove og fejemaskiner 

Asfalts-, beton- og mørtelma-
skiner 

Maskinelt udstyr til affalds-
håndtering (pumper, luftren-
sere/ventilatorer m.m.) 

Elektriske motorer/maskiner 

Maskiner 

Maskiner til storkøkkener, 
vaskerier, beskyttede værk-
steder og lignende  

10 – 15 år 

Specialudstyr Laboratorieudstyr 5-10 år 

Transportmidler Større lastbiler og busser 
Påhængsvogne bl.a. 
personbiler og handicapbiler 

5-8 år 

 
Det skal bemærkes, at der skal anvendes  særlige levetider for tekniske anlæg og 
transportmidler, som er  anskaffet før 1. januar 2007 i forbindelse med åbningsbalancen 
for 2007 jf. afsnit 8.4 
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002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 
 
Til denne kategori hører anskaffelser, der har karakter af tekniske anlæg samt større 
maskiner og specialudstyr.  
 

 Eksempler Maksimal restlevetid 
 

Ledninger og stikledninger 
vedrørende vand 

75 år (anskffet før 1980) 
100 år (anskaffet efter 1980)

Ledninger og stikledninger 
vedrørende varme 

35-40 år 

Forsinkelsesbassiner 50 år 

Pumpestationer 20 år 

 
Tekniske anlæg 
 
 
 
 

Øvrige anlæg 30 år 

Sneplove og fejemaskiner 

Asfalts-, beton- og mørtelmaski-
ner 

Maskinelt udstyr til affaldshåndte-
ring (pumper, luftrense-
re/ventilatorer m.m.) 

Elektriske motorer/maskiner 

Maskiner 

Maskiner til storkøkkener, vaske-
rier, beskyttede værksteder og 
lignende  

15 år 

Specialudstyr Laboratorieudstyr 10 år 

Transportmidler Større lastbiler og busser 
Påhængsvogne bl.a. personbiler 
og handicapbiler 

8 år 

 
003 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr 
 
Der er ikke fastlagt særlige regler vedr. levetider for denne grupper af aktiver i 
forbindelse med åbningsbalancen for 2007. Derfor skal de anførte levetider i tilknytning 
til anlægskartoteket for denne gruppe af aktiver anvendes som den maksimale 
restlevetid, jf. afsnit 8.2. 
 
8.4.2 Anvendt regnskabspraksis ved udarbejde af åbningsbalance  
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelsen af åbningsbalancen redegøre for den 
anvendte regnskabspraksis herunder anvendte afskrivningsperioder for forskellige typer 
af aktiver samt en redegørelse for anvendte periodiseringsprincipper. 

 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     9.8 - side  1 
  

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 
 
9.8 Hjælpeskema til brug for omkostningsberegning 
 
Nedenfor er angivet et skema, som kan benyttes ved opgørelsen af omkostninger knyt-
tet til en given aktivitet. Det skal bemærkes, at skemaet alene er udarbejdet som et 
redskab til brug for omkostningsberegningerne – der er således ikke noget krav om 
anvendelse af skemaet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at skemaet ikke nødven-
digvis omfatter samtlige de omkostninger, som er relevante i de konkrete tilfælde, men 
skal ses som en generel hjælp for udarbejdelsen af omkostningskalkulationer. 
 
Hjælpeskema til brug for omkostningskalkulationer 
Direkte omkostninger I årets bud-

get/regnskab 
I andet 
budget-

/regnskab
sår 

I alt 

Omkostninger, der jf. kommunens budgetter og 
regnskaber kan henføres direkte til den pågæl-
dende opgave 

   

- Lønninger (*)    
- Befordring    
- Materialer    
- Specielt anskaffet apparatur og maskinel(**)    
- Tjenesteydelser    
- Reparation- og vedligeholdelsesudgifter    
- Husleje (***)    
- El    
- Varme    
- Vand    
- Forsikringer(****)    
- Øvrige direkte omkostninger    
Samlede direkte omkostninger    

(*) Skal indeholde samtlige lønbidrag herunder direkte løn, feriepenge, søgne-/helligdagsbetaling, pensi-
onsbidrag og -forpligtelser (herunder forpligtelser til tjenestemandspensioner), sygedagpenge, ATP, 
arbejdsmiljøafgift, ansvarsforsikring, overarbejde m.v. 

(**)  Her medtages alene omkostninger til apparatur og maskinel, der straksafskrives i regnskabet. Om-
kostninger til apparatur og maskinel, der er optages i anlægskartoteket indregnes i afsnittet vedrørende 
omkostninger knyttet til kapitalapparatet. 

(***) Her indregnes husleje, ejendomsskatter, ejendomsforsikringer m.v. Hvor bygningerne ejes af kommu-
nen, indgår omkostninger til bygningerne under afsnittet vedrørende omkostninger knyttet til kapitalap-
paratet. 

(****) Her indregnes omkostninger til såvel forsikringspræmier som omkostninger for selv-forsikrede kommu-
ner svarende til præmien, hvis kommunen var forsikret. 

 
Indirekte omkostninger I årets bud-

get/ regn-
skab 

I andet bud-
get-/ regn-

skabsår 

Uden for 
budgettet/-
regnskabet 

I alt 

Andel af fællesudgifter for enhe-
den hvorunder opgaven udføres(*) 

    

- Samlede omkostninger(**) (a)     
- Samlede timeforbrug/antal medar-
bejdere/lønsum/andet(***) (b) 

    

- Antal timer/medarbejdere/lønsum/-
andet(***) som indgår i produktionen 
af den pågældende opgave (c) 

    

Samlet andel af fællesudgifter for 
enheden hvorunder opgaven ud-
føres ((a/b)*c) 

    

Andel af fællesudgifter uden for 
enheden hvorunder opgaven ud-
føres(*) 
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- Samlede omkostninger(**) (a)     
- Samlede timeforbrug/antal medar-
bejdere/lønsum/andet(***) (b) 

    

- Antal timer/medarbejdere/ løn-
sum/andet(***) som indgår i produkti-
onen af den pågældende opgave (c) 

    

Samlet andel af fællesudgifter for 
enheden hvorunder opgaven ud-
føres ((a/b)*c) 

    

Omkostninger knyttet til kapital-
apparatet (****) 

    

- Afskrivninger på bygninger, maski-
ner, inventar m.v., for enheden hvor-
under opgaven udføres 

    

- Forrentning af anlægskapital byg-
ninger, maskiner, inventar m.v., for 
enheden hvorunder opgaven udfø-
res 

    

- Forrentning af driftskapital, for 
enheden hvorunder opgaven udfø-
res 

    

- Afskrivninger på bygninger, maski-
ner, inventar m.v., der delvist indgår i 
produktionen af opgaven 

    

- Forrentning af anlægskapital byg-
ninger, maskiner, inventar m.v., der 
delvist indgår i produktionen af op-
gaven 

    

- Forrentning af driftskapital, der 
delvist indgår i produktionen af op-
gaven 

    

Samlede omkostninger knyttet til 
kapitalapparatet 

    

Samlede indirekte omkostninger     

(*) Beregningen kan opdeles på forskellige typer fællesudgifter – f.eks. på henholdsvis lønomkostninger, 
lokaler og maskiner – såfremt brugen heraf forholdsmæssigt varierer meget 

(**) Løn (samtlige lønandele, herunder pensionsbidrag), overarbejde/merarbejde, tjenesterejser og befor-
dring, køb af materialer og specielt anskaffet apparatur, fremmede tjenesteydelser, reparation- og ved-
ligeholdelsesudgifter, husleje, el, varme, vand, forsikringer, kontorudgifter (telefon, porto, kontorartikler 
m.v.), indirekte lønomkosntinger (kantinetilskud, efteruddannelse), edb-udgifter, udgifter til ledelse, 
administration m.v., revision, forsikringer, udviklingsomkostninger, beregnede omkostninger til lovplig-
tige forsikringer og tjenestemandspensioner, beregnede skadesomkosntinger (selvforsikring) samt di-
verse følgeomkostninger som huslejeudgifter for lokaler, der først kan opsiges efter igangsætning af en 
ny periode, lediggjorte kommunale bygninger, der forventes ubenyttede i en periode, ventepenge til 
tjenestemænd (rådighedsløn) samt kontrol og tilsyn med ekstern leverandør. 

 Omkostninger knyttet til kapitalapparatet indgår ikke her, men derimod i afsnittet vedrørende omkost-
ninger knyttet til kapitalapparatet. 

(***) Andre fordelingsnøgler kan benyttes 
(****) Der skal indregnes omkostninger til kapitalapparat til bygninger, inventar m.v. der er såvel direkte som 

indirekte knyttet til produktionen af opgaven. 
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b. Finansieringsoversigt 
Formålet med finansieringsoversigten er at vise, hvilken betydning årets 
regnskabsresultat opgjort efter udgiftsbaserede principper sammen med de finansielle 
dispositioner (bl.a. lånoptagelse) har for de likvide aktiver, samt om de likvide aktiver 
udvikler sig som budgetteret.  
 
Oversigten kan udformes således: 
 
1.000 kr. (netto) Budget 

2xxx 
Tillægs
be-
villing 

Korr. 
Budget 
2xxx 

Regn-
skab 
2xxx 

Forske
l korr. 
budget 
og 
regn-
skab 

Likvid beholdning primo R-året 
(fkt. 9.22.01-9.22.11) 

 -    

Tilgang af likvide aktiver: 
Årets resultat 
Lånoptagelse m.v. (fkt. 8.55.63-
8.55.79) 
Finansforskydninger m.v. (hkt. 8 
ekskl. fkt. 8.55.63-8.55.79) 

 
 

-    

Anvendelse af likvide aktiver 
Afdrag på lån (fkt. 8.55.63-
8.55.79) 

     

Likvid beholdning ultimo R-året 
(fkt. 9.22.01-9.22.11) 

 -    

 
Til oversigten knyttes der en kort beskrivelse af den budgetterede og faktiske ændring i 
de likvide aktiver. 
 
c. Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger 
Som en del af årsregnskabet skal udarbejdes en oversigt over de driftsbevillinger, som 
er genbevilget i det følgende år.  
 
Baggrunden for denne oversigt er, at der er tale om oplysninger, som kan være væ-
sentlige for kommunens økonomi. Oversigten over overførte uforbrugte bevillinger op-
lyser således om det øgede likviditetsbehov i forhold til det vedtagne budget, og hvor 
stor en del af kommunens likvide aktiver ultimo regnskabsåret, der kan forventes di-
sponeret som følge af genbevilgede driftsmidler. 
 
I forlængelse heraf er det naturligt, at kommunen i årsregnskabet også viser overførel-
sen af uudnyttede rådighedsbeløb. 
 
d-f. Regnskabsoversigt, bemærkninger og anlægsregnskaber 
Formålet med regnskabsoversigten er at kunne sammenholde årsbudgettes 
bevillingsposter og de i årets løb afgivne tillægsbevillinger med de endelige 
regnskabstal. Regnskabsoversigten skal følge samme form som bevillingsoversigten. 
 
Regnskabsoversigten kan placeres sidst i de generelle bemærkninger eller som en del 
af de specielle bemærkninger, hvis der er mange bevillingsposter, hvor afvigelse 
mellem budget- og regnskabsbeløb skal forklares. Anlægsregnskaberne intergreres 
mest naturligt i de specielle bemærkninger 
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