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Ad 1 Præcisering af registrering på funktion 3.22.09 Efter- og videreuddannelse i 

folkeskolen 

Med orienteringsskrivelsen af 20. december 2013 vedr. 31. omgang rettelsessider 

vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” blev der oprettet en ny funktion 

3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. På denne funktion registreres udgif-

ter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og 

efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens fagopdelte 

undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. 

 

Det præciseres, at udgifter til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger på 

kommunale specialskoler også skal registreres på funktion 3.22.09. 

 

Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.  

 

Ad 2 Præcisering af registrering af pædagoger i folkeskolen 

Det præciseres, at lønnen til pædagoger, der er ansat både på folkeskolen og i SFO, 

skal registreres forholdsmæssigt på funktion 3.22.01 og 3.22.05. 

 

Det samme gælder pædagoger, der er ansat på kommunale specialskoler, der både 

indgår i undervisningen og i fritidstilbud. Her skal lønnen opdeles på de relevante 

grupperinger på funktion 3.22.08. 

 

Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 

 

Ad 3 Flytning af børnehuse fra funktion 6.45.51 til funktion 6.45.58 

Med orienteringsskrivelsen af 20. december 2013 vedr. 31. omgang rettelsessider 

vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” blev der oprettet en ny gruppering 

til registrering af udgifter vedr. børnehuse på funktion 6.45.51. 

Udgifterne vedrører det specialiserede børneområde og flyttes derfor til funktion 

6.45.58 Det specialiserede børneområde, hvor der oprettes en ny gruppering til bør-

nehuse: 

001 Børnehuse  

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 

 

Ad 4 Flytning af indfasningsstøtte fra hovedkonto 5 til hovedkonto 0 

Indfasningsstøtte er en udgift efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Kommu-

nen udbetaler støtten til borgeren og modtager efterfølgende 50 pct. (eller i visse til-

fælde 60 pct.) refusion fra staten. Indfasningsstøtten flyttes derfor fra funktion 5.57.77 

Boligsikring til funktion 0.25.15 Byfornyelse.  

 

Gruppering 002 på funktion 5.57.77 konsekvensrettes, og der oprettes en ny gruppe-

ring under funktion 0.25.15: 

005 Indfasningsstøtte  

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 

 

Ad 5 Ændringer som følge af ny opgørelse af normeringer i dagtilbud 
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Opgørelserne af antal indskrevne i dagtilbud og antal ansatte i dagtilbud er overvejen-

de baseret på registreringer i henholdsvis kommunernes systemer for forældrebetaling 

og i registreringer af lønudbetalinger. Begge dele er opbygget, så udgifter og indtæg-

ter kan opgøres i forhold til kravene i den kommunale kontoplan. Som led i implemen-

teringen af en ny statistik for normeringer i dagtilbud, gennemføres på denne bag-

grund en række ændringer i kommunale kontoplan. 

En meget væsentlig ændring er, at vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede insti-

tutioner for børn indtil skolestart nu samles på funktion 5.25.14 under betegnelsen 

daginstitutioner, mens funktion 5.25.13 ændres til ”Integrerede institutioner (institutio-

ner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klub)”, som 

alene omfatter integrerede institutioner, hvor der som minimum er enten en fritids-

hjemsdel eller en klubdel. 

Funktion 5.25.12 

Funktion 5.25.12. Vuggestuer nedlægges. Funktionen for vuggestuer anvendes kun i 

meget begrænset omfang. Udgifter og indtægter vedr. vuggestuer registreres frem-

over på funktion 5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart), jf. 

nedenfor. Det vil sige, at rene vuggestuer og børnehaver skal flyttes ned på 5.25.14, 

som fremover hedder daginstitutioner. Det vil sige, at aldersintegrerede institutioner 

for børn indtil skolestart skal forblive på 5.25.14.  

 

Funktion 5.25.13 

Funktion 5.25.13 Børnehaver ændres til ”Integrerede institutioner (institutioner som 

omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klub)”.   

 

Det betyder, at de integrerede institutioner, der skal registreres på 5.25.13 er instituti-

oner, hvor der minimum er et klubtilbud eller fritidsdel, mens dagtilbud, som er målret-

tet børn i alderen 0 år til skolestart registreres på 5.25.14.  

 

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende institutioner, som har op-

taget børn og unge efter mindst to af regelsættene: Dagtilbudslovens afsnit II: Dagtil-

bud til børn indtil skolestart, dagtilbudslovens afsnit III: Fritidshjem til børn i skolealde-

ren, eller dagtilbudslovens afsnit IV: Klubtilbud og andre socialpædagogiske tilbud til 

større børn og unge.  

 

På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter for institutioner, der primært 

har optaget børn i alderen indtil skolestart, og herudover kun i en begrænset periode 

har optaget børn i fritidshjem, f.eks. optager børn og unge i fritidshjem i morgenåb-

ning, eller som eksempelvis kun i en kort periode i forsommeren/sommeren har opta-

get børn efter reglerne om fritidshjem. Udgifter og indtægter vedr. børnehaver registre-

res fremover på funktion 5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil sko-

lestart), jf. også nedefor. 

 

På funktion 5.25.13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af 

følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klub)oprettes en ny gruppering 093 til regi-

strering af forældrebetaling inkl. tilskud i fritidshjem og klubtilbud. På gruppering 092 

registreres forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitutioner.  

 

Funktion 5.25.14 
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Funktion 5.25.14 Aldersintegreret institution ændres til ”Daginstitutioner (Institutioner 

kun for børn indtil skolestart)”. På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrø-

rende børn optaget i daginstitutioner, dvs. institutioner etableret efter dagtilbudslovens 

afsnit II: Dagtilbud til børn indtil skolestart. Skolestart forstås her som det tidspunkt, 

hvor barnet overgår til skoleregi og dermed begynder i enten fritidshjem eller SFO 

forud for undervisningsstart eller påbegynder hjemmeundervisning eller skolegang, jf. 

§ 10 i bekendtgørelse om dagtilbud (bekendtgørelse nr.441 af 6. maj 2014).  

På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter for institutioner, som kun har 

optaget børn i dele af aldersgruppen indtil skolestart, f.eks. børn i alderen 0-2 år (vug-

gestuer) eller børn i alderen 3 år – skolestart (børnehaver).  

 

Udgifter og indtægter vedr. integrerede institutioner, som omfatter fritidshjem og klub 

registreres på funktion 5.25.13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter 

mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klub), jf. også ovenfor. 

 

Friplads til et barn, der er optaget i sprogstimuleringstilbud 

Der oprettes en ny gruppering til registrering af friplads til et barn, der er optaget i 

sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. dagtil-

budslovens § 43, stk. 1, nr. 5.  

 

På funktionerne 5.25.11, 5.25.13 og 5.25.14 registreres fripladstilskuddet på gruppe-

ring 004. På funktion 5.25.19 registreres fripladstilskuddet til et barn optaget i privatin-

stitution på gruppering 006, fripladstilskuddet til et barn optaget i privat dagpleje på 

gruppering 011, og fripladstilskuddet til et barn optaget i puljeordning på gruppering 

012.  

 

Ændringerne træder i kraft med virkning for budget 2015. 

 

Ad 6 Øvrige ændringer på funktionerne på hovedfunktion 5.25 

Funktion 5.25.10 

Det præciseres, at udgifter til støttepædagoger, der er organiseret som et korps, der 

omfatter forskellige typer af tilbud (dvs. mere end et af følgende: Dagpleje, daginstitu-

tion, fritidshjem eller klub) registreres på funktion 5.25.10. 

 

Døgnophold 

Det præciseres, at de autoriserede driftsgrupperinger til kommunens udgifter til dæk-

ning af kommunens udgifter til i tilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et 

døgnophold efter § 55 lov om social service, vedrører kommunens dækning af foræl-

drebetalingen. 

 

Funktion 5.25.19 

På funktion 5.25.19 oprettes en gruppering 008 til registrering af forældrebetaling inkl. 

tilskud i privat dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3.  

 

Endvidere oprettes gruppering 009 på funktion 5.25.19 til registrering af forældrebeta-

ling inkl. tilskud for børn optaget i dagtilbud etableret som puljeordning efter dagtil-

budslovens § 101 og § 102. Forældrebetaling fra børn og unge der er optaget i pulje-

ordninger efter dagtilbudslovens regler om fritidshjem og klubtilbud registreres ikke på 

grupperingen.  

 



 

 

 5 

 

Gruppering 006 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i 

puljeordninger ændres til gruppering 007. 

 

Gruppering 007 Fripladstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber 

og i puljeordninger ændres til gruppering 010. 

 

Ændringerne træder i kraft med virkning for budget 2015. 

 

Ad 7 Præcisering af regler vedr. ældreboliger 

I afsnit 4.5.3. under funktion 5.32.30 Ældreboliger foretages en præcisering af regler-

ne vedr. øvrige udgifter og indtægter. 

 

Det præciseres, at kommunens indskud af grundkapital skal registreres på funktion 

8.32.24, gruppering 001, således at det stemmer overens med konteringsreglerne til 

funktion 8.32.24. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 

 

Ad 8 Ændringer som følge af ny sygedagpengemodel (jobafklaringsforløb) 

 

a) På baggrund af lov nr. 720 af 25. juni 2014 om ændring af lov om sygedagpenge, 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive 

beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre 

love, indføres der fra 1. juli 2014 et jobafklaringsforløb, som en del af den nye sy-

gedagpengemodel. Den nye sygedagpengemodel medfører, at den sygemeldte, 

der efter fem måneder på sygedagpenge ikke kan få forlænget sygedagpenge ef-

ter de eksisterende forlængelsesmuligheder, overgår til jobafklaringsforløb. Jobaf-

klaringsforløbet sikrer, at de personer, der ikke ville kunne få forlænget sygedag-

penge, en tværfaglig og sammenhængende indsats, der på sigt skal bringe de sy-

gemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse. 

 

I indledningen til funktion 5.58.82 er der tilføjet en tekst om jobafklaringsforløb, og 

der oprettes følgende nye grupperinger på funktionen til registrering af jobafkla-

ringsforløb: 

012 Jobafklaringsforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv 

 

013 Jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv 

 

014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion 

 

015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. 

refusion 

 

016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion 

 

017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion 

 

018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats § 31 b-31 f 
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019 Jobafklaringsforløb, mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats, § 31 b- 31 f (§ 31 e, stk. 2, nr. 2) 

 

020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklarings-

forløb. 

 

093 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 30 pct. re-

fusion. 

 

094 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. re-

fusion. 

 

101 Jobafklaringsforløb, løntilskud med 50 pct. refusion 

 

102 Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 

103 b, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik  

 

På dranst 2 på funktion 5.58.82, gruppering 001 og 002 tilføjes, at der skal ske 

fratræk med de nyoprettede grupperinger 093 og 094: 

 

001 Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091 og 093  

 

002 Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094 

 

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 

 

b) Da personer i såvel jobafklaringsforløb som ressourceforløb er ressourceforløbs-

ydelsesmodtagere er der lagt vægt på at undgå forveksling mellem grupperinger 

på funktion 5.58.82. Derfor præciseres det, at gruppering 001-011 samt 091 og 

092 omhandler ressourceforløbsydelse. Der er, som følge heraf ændret i overskrif-

ten på eksisterende grupperinger, der vedrører personer i ressourceforløb, så de 

alle begynder med ”Ressourceforløb”: 

 

001 Ressourceforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv 

 

002 Ressourceforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv 

 

003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressour-

ceforløbsydelse 

 

004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refu-

sion ressourceforløbsydelse 

 

005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvali-

ficering 50 pct. refusion aktive tilbud 

 

006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse 
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007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse 

 

008 Ressourceforløb, løntilskud 50 pct. refusion, 

 

009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats § 31 b-31 f 

 

010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, nr. 2) 

 

011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv beskæf-

tigelsesindsats ved ressourceforløb 

 

091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 30 pct. Refu-

sion 

 

092 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refu-

sion 

 

Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 

Ad 9 Øvrige ændringer og præciseringer på beskæftigelsesområdet 

a) På funktion 5.46.60 gruppering 010 samt 011 præciseres det, at kontoen også 

omfatter udgifter til danskuddannelse under integrationsprogrammet, der har en 

varighed på op til 5 år, jf. integrationsloven § 16, stk. 6. Ændringen påvirker ikke 

kapitel 3. 

 

b) På funktion 5.57.71 præciseres overskriften på to nu næsten enslydende gruppe-

ringer med 50 pct. refusion ved i gruppering 003 at tilføje, at disse udgifter vedrø-

rer sygedagpenge ”fra 5. til 8. uge”, mens gruppering 005 vedrører sygedagpenge 

”ved delvis raskmelding m.v. eller tilbud”. 

 

c) På funktion 5.57.71 præciseres det i indledningen til funktion 5.57.71, at gruppe-

ring 004 vedrører ”den kommunale medfinansiering” af dagpenge til forældre med 

alvorligt syge børn. 

 

d) På funktion 5.57.71 dranst 2 opdeles refusionen med 50 pct. i to grupperinger for 

hhv. refusion omfattet af budgetgarantien og af øvrige overførsler. 

 

e) På funktion 5.57.72 oprettes en ny gruppering 001 Midlertidig huslejehjælp efter 

Aktivlovens § 81 b. 

 

f) På funktion 5.57.73 præciseres teksten i indledningen til funktionsområdet og på 

flere grupperinger som følge af kontanthjælpsreformen. Derudover henvises til re-

fusionsbekendtgørelsen. På gruppering 013, 016, 018, 020 og 096 præciseres 

hjemmelhenvisningen. Endvidere ensrettes grupperingsnavne i kapitel 3 og 4.   
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g) På funktion 5.57.75 præciseres teksten på flere grupperinger som følge af kon-

tanthjælpsreformen. Derudover henvises til refusionsbekendtgørelsen. På gruppe-

ring 010, 014, 015, 093, 094 og 096 præciseres hjemmelhenvisningen. 

 

h) På funktion 5.57.78 gruppering 008 præciseres, at der er tale om udgifter vedrø-

rende arbejdsløshedsdagpenge i passive perioder. Præciseringen påvirker ikke 

kapitel 3. 

 

i) På funktion 5.57.79 gruppering 003 og 007 præciseres hjemmelhenvisningen. 

Derudover præciseres i betegnelsen af gruppering 007, at transportudgifterne 

vedrører ledige, der har opbrugt deres dagpengeret. 

 

j) På funktion 5.58.80 er beskrivelsen af driftsudgifterne ved aktivering blevet opda-

teret som følge af, at udgifter og refusion heraf ikke sker på 5.58.80, men på 

5.68.90. Derudover præciseres hjemmelhenvisningen på grupperingerne 002, 011 

og 012 til § 52, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. På gruppering 003 og 013 præci-

seres hjemmelhenvisningen til § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. På 

gruppering 012 fremgår ikke længere ”og kapitel 11”, idet udgifter til revaliderings-

ydelse vedrørende virksomhedspraktik uændret registreres på gruppering 011. 

 

k) På funktion 5.58.81 gruppering 012 præciseres det, at mentorudgifter for personer 

i fleksjob m.v. også registreres på 017 på funktion 5.68.98. På gruppering 098 

fjernes henvisning til en gruppering 003, idet den ikke længere vedrører driftsud-

gifter ved aktivering, men alene udgifter til befordringsgodtgørelse. På gruppering 

105 ændres teksten, så tilbagebetalinger også vedrører gruppering 008 (ikke 

007). På gruppering 109 fjernes henvisning til gruppering 011, der ikke længere er 

autoriseret. På dranst 2 tilføjes hvilke indtægter fra indtægtsgrupperingerne under 

dranst 1, der skal medtages på henholdsvis gruppering 005 og gruppering 007 

 

l) På funktion 5.68.90 præciseres teksten på gruppering 002, idet der fejlagtigt 

fremgik, at der kunne konteres udgifter vedrørende STU. På gruppering 003 og 

004 præciseres teksten, således at ændringer i forbindelse med kontanthjælpsre-

formen er medtaget. Endvidere tilføjes afsnit om udgifter til uddannelsesaktiviteter 

som følge af § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (læse-, skrive- og reg-

nekurser) og efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Desuden omtales grup-

pering 013 og 014 mht. ikke-refusionsberettigende udgifter. På gruppering 006 

præciseres hjemmelhenvisningen til § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. På 

gruppering 009 er henvisning til § 74 i efter lov om aktiv socialpolitik fjernet, da 

den ikke længere er relevant. På gruppering 011 angives det, at grupperingen og-

så anvendes til udgifter til læse-, skrive- og regnekurser efter § 32 a i lov om en 

aktiv beskæftigelsespolitik. På gruppering 012 er der tilføjet et afsnit om udgifter til 

uddannelsesaktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Præciseringen 

påvirker ikke kapitel 3. 

 

m) På funktion 5.68.91, dranst 2, gruppering 001 fjernes tekst om gruppering 015 

(seks ugers selvvalgt uddannelse), der ikke længere er autoriseret. På gruppering 

017 er Arbejdsmarkedsstyrelsen ændret til Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-

kruttering. På gruppering 019 er forsøgsperioden opdateret til 31. december 2014. 
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n) På funktion 5.68.97 er konteringsreglerne konsekvensrettet, således at henvisnin-

gen til gruppering 012 på funktion 5.57.75 er korrekt. Ændringen påvirker ikke ka-

pitel 3. 

 

o) På funktion 5.68.98 er indledningen til funktionsområdet præciseret, idet mentor-

udgifter ikke kun registreres på gruppering 012 (og 019) men også på gruppering 

017. Desuden er der tilføjet, at mentorudgifter vedr. jobafklaringsforløb registreres 

på funktion 5.58.82. På gruppering 010 er forkortelsen LAB skrevet ud til lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats. På gruppering 011 er der tilføjet tekst om § 34 b i 

lov om aktiv socialpolitik, idet disse udgifter blev indført med kontanthjælpsrefor-

men. På gruppering 012 præciseres hjemmelhenvisningen til § 121a i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats. På samme gruppering præciseres teksten, så det 

fremgår, at udgifter til mentor ligeledes omfatter revalidender og ansatte i fleksjob 

samt unge 15-17 årige i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats. Ydermere angives det, at udgifter til mentorstøtte for personer i jobafkla-

ringsforløb registreres på 5.58.82. På gruppering 015 præciseres det, at udgifter til 

mentor til unge 15-17-årige registreres på gruppering 012 eller 017. På gruppering 

017 præciseres hjemmelhenvisningen til § 121a i lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats. På samme gruppering præciseres teksten, så udgifter til mentor ligeledes 

omfatter revalidender og ansatte i fleksjob. Det er tilføjet, at der på kontoen ligele-

des registreres mentorudgifter til unge under 18 år. Ydermere angives det, at ud-

gifter til mentorstøtte for personer i jobafklaringsforløb registreres på 5.58.82. På 

gruppering 097 præciseres det, at udgifterne også registreres på gruppering 012. 

På gruppering 003 på dranst 2 rettes henvisningen til regnskabsbekendtgørelsen. 

På gruppering 008 på dranst 2 præciseres, at refusion vedr. mentorudgifter sker 

indenfor et loft. Det tydeliggøres i konteringsreglerne, at der er autoriseret en 

gruppering 020 vedrørende tilskud fra EU. 

 

p) Betegnelsen i kapitel 4 på funktion 5.68.90, gruppering 004 rettes til ”Øvrige 

driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende”. Ændringen påvir-

ker ikke kapitel 3. 

 

q) Opdelingen på funktion 5.38.58 og på 5.38.59 ændres, således grupperingsopde-

lingen følger 5.38.52: 

 

Målgruppe for gruppering 001: Personer med særlige sociale problemer 

 

Målgruppe for gruppering 002: Personer med nedsat fysisk og psy-

kisk funktionsevne  

 

Målgruppe for gruppering 003: Sindslidende 

 

Punkterne 9a) - 17o) har alle virkning for regnskab 2014. 

 

Ad 10 Oprettelse af ny gruppering på funktion 5.68.95 til løn til personer ansat i 

kommunen med løntilskud. 

Med orienteringsskrivelsen af 20. december 2013 vedr. 31. omgang rettelsessider 

vedr. ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” blev der oprettet en ny gruppering 

på funktion 5.57.79 til løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkeds-
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ydelse med 50 pct. refusion. Det blev samtidig præciseret, at lønnen til personer ansat 

med løntilskud i kommunen skal registreres der, hvor personen er ansat. 

 

Det har efterfølgende vist sig, at registrering af lønnen, hvor den enkelte er ansat, er 

uhensigtsmæssig i forhold til budgetlægningen i kommunerne. Derfor skal lønnen i 

stedet for registreres på den eksisterende gruppering 001 under funktion 5.69.95. 

 

Samtidig ændres betegnelsen af funktion 5.68.95 til ”Løn til forsikrede ledige og per-

soner under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkeds-

ydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud”. 

 

Som konsekvens ændres teksten på funktion 5.57.79, således at der henvises til funk-

tion 5.68.95 vedr. registrering af løndelen.   

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014.  

 

Ad 11 Sletning af refusionsgrupperinger på områder, der er overgået til Udbeta-

ling Danmark 

Med oprettelsen af Udbetaling Danmark ved lov nr. 324 af 11. april 2012, skete der en 

ændring af ansvaret for udbetaling af en række ydelser og tilskud til borgerne. På den 

baggrund blev den kommunale kontoplan tilrettet således, at der udelukkende regi-

streres den kommunale medfinansiering af de pågældende ydelser. Det betyder, at 

der i 2014 ikke længere skal anmeldes forskudsvis refusion af disse ydelser, hvorfor 

refusionsgrupperingerne nedlægges. Hvis der i regnskab 2014 er behov for at hjemta-

ge refusion, skal det ske ved berigtigelser. 

 

Følgende refusionsgrupperinger på dranst 2 nedlægges: 

 

Funktion 5.48.68 gruppering 004 og 005 

 

Funktion 5.48.69, gruppering 004 og 005 

 

Funktion 5.48.70, gruppering 002 

 

Funktion 5.57.71, gruppering 004 

 

Funktion 5.57.76, gruppering 002 

 

Funktion 5.57.77, gruppering 002 

 

Derudover slettes følgende grupperinger på hovedkonto 8 på funktion 8.51.52: 

001-008 og 014, 015, 019 og 102. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 

 

Ad 12 Præcisering vedr. kommunal medfinansiering af tjenestemandspension 

Det følger af aftalen om kommunernes økonomi for 2014, at regeringen og KL enige 

om, at kommunerne fremadrettet finansierer eventuelle pensionsudgifter til kommunalt 

ansatte folkeskolelærere og pædagoger (P76) med ret til statslig tjenestemandspensi-

on udover niveauet svarende til henholdsvis trin 44 og 37 (statslig trin). Finansieringen 
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vil ske på individuel basis, hvor der samtidig tages højde for eventuelle ledere i grup-

pen. Ændringen har virkning for tjenestemænd, der pensioneres fra og med 1. juli 

2013. 

 

Der foretages en præcisering af ovennævnte aftale på funktion 6.52.72 Tjeneste-

mandspensioner. 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 

 

Ad 13 Oprettelse af ny gruppering 007 på funktion 7.35.35 

For at sikre parallelitet på funktionerne 7.35.35 og 9.35.35 oprettes en ny gruppering 

007 på funktion 7.35.35 Andre forsyningsvirksomheder: 

 

007 Generel administration 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 

 

Ad 14 Oprettelse af ny gruppering på funktion 7.62.86  

I medfør af Aftale om kommunernes økonomi for 2015 afsættes der et ekstraordinært 

tilskud på 3.000 mio. kr. i 2015 til styrkelse af kommunernes likviditet. Der oprettes en 

ny gruppering på funktion 7.62.86 Særlige tilskud: 

 

019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 

 

Ændringen træder i kraft med virkning for budget 2015.  

 

Ad 15 ATP af jobafklaringsforløb 

På konto 8.51.52 er der tilføjet gruppering 119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i 

jobafklaringsforløb. For at undgå forveksling til gruppering 118, er der til ”ATP-bidrag 

til ressourceforløbsydelse” tilføjet ”i ressourceforløb”. 

 

På gruppering 100 er navnet tilrettet, så det nu fremgår, at grupperingen vedrører 

ATP-bidrag til kontant- og uddannelseshjælp.  

 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 

 

Ad 16 Oprettelse af en ny funktion til gæld vedrørende klimainvesteringer 

 

Der oprettes en ny funktion 9.55.72 til gæld vedrørende klimainvesteringer og ny 

gruppering 006 Udlån til klimainvesteringer under 9.32.25 Langfristede udlån og tilgo-

dehavender. De tilsvarende konti er oprettet på hovedkonto 8 med orienteringsskrivel-

se af 15. april 2013. 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2014. 

 

Ad 17 Øvrige ændringer og præciseringer 

Nedenstående punkter har alle virkning for regnskab 2014. 
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a) På funktion 3.35.60 Museer er gruppering 200 Ledelse og Administration placeret 

på dranst 2 i kapitel 3. Dette rettes til dranst 1. Der foretages ingen ændringer i ka-

pitel 4. 

 

b) På funktion 3.38.78 er det præciseret, at den autoriserede gruppering er en drifts-

gruppering. 

 

c) Ordningen vedr. resultattilskud ved repatriering er ophørt pr. 1. juli 2012. På den 

baggrund slettes gruppering 090 resultattilskud for repatriering på funktion 5.46.65. 

 

d) På funktion 7.62.86 slettes grupperinger, som ikke længere anvendes. Følgende 

grupperinger slettes: 006, 007, 009 og 011. 

 

e) Der er på finansloven for 2014 afsat en pulje på 1 mia. kr. til løft af ældreområdet. 

Kommunerne skal bl.a. i forbindelse med ansøgning og regnskabsaflæggelse do-

kumentere, at midlerne anvendes til nærmere anførte formål på ældreområdet. Der 

er tale om et øremærket tilskud. Det kan på den baggrund oplyses, at tilskuddet 

skal konteres på hovedkonto 5 ligesom udgifterne, der finansieres af tilskuddet. 

Orienteringspunktet medfører ikke ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for 

kommuner”.” 

 

 

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner: 

 

Afsnit Side Punkt 

Kapitel 3   

3.0 1 4 

3.3 1 1 

3.3 3 17a) 

3.5.1 1-3 5 

3.5.1 3 6 

3.5.4 2 9q) 

3.5.5 2 17c) 

3.5.6 1-2 11 

3.5.7 1 9b) + 9d) 

3.5.7 2-3 9f) 

3.5.7 3-4 9g)  

3.5.7 1 9e) 

3.5.7 1 og 4 11 

3.5.7 5 9i)  

3.5.8 1 9j) 

3.5.8 3 9k)  

3.5.8 3-4 8 

3.5.9 2 9m)  

3.5.9 3 10 

3.5.9 4 9o) 

3.6 1 3 

3.7 1 13 

3.7 3 14 

3.7 3 17d) 

3.8  3 11 
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3.8 3 15 

3.9 1 og 3 16 

Kapitel 4   

4.0 4 4 

4.3 1 og 3 2 

4.3 6 1 

4.3 15 17b) 

4.5.1 1 og 3-4 5 

4.5.1 1 og 3-7 6 

4.5.3 2 7 

4.5.4 7 9q) 

4.5.5 2-3 9a)  

4.5.5 6 17c) 

4.5.7 1 9b) + 9c)  

4.5.7 3 9d) 

4.5.7 3 11 

4.5.7 4 9e) 

4.5.7 6-11 9f)  

4.5.7 14, og 16-18, 9g) 

4.5.7 20 4 

4.5.7 23 9h) 

4.5.7 24-25 9i) 

4.5.8 1-4 9j) 

4.5.8 8 og 11-13 9k)  

4.5.8 13-22 8a) og 8b) 

4.5.9 1-6 9l) 

4.5.9 3 9p) 

4.5.9 9-11 9m) 

4.5.9 11-12 10 

4.5.9 13 9n)  

4.5.9 13-17 9o) 

4.6 5 og 7 3 

4.6 11 12 

4.7 4 13 

4.7 9 17d) 

4.7 10 14 

4.8 12-13 11 

4.8 13 15 

4.9 5 og12 16 

 

Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Susanne 

Wad Leth, swle@oim.dk, tlf. 72 28 25 80 eller Nicolai Pallisborg, npa@oim.dk, tlf. 72 

28 25 81 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Wad Leth / 

Nicolai Pallisborg 

mailto:swle@oim.dks
mailto:npa@oim.dk
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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 
  004 Refusion af byfornyelsesudgifter  
  005 Indfasningsstøtte 
  020 Støtte fra indsatspuljen 

 3 Anlæg 
  001 Udgifter til byfornyelse 
  002 Indtægter vedrørende byfornyelse 
  003 Tilbagekøbsret 
  004 Refusion af byfornyelsesudgifter 
  020 Støtte fra indsatspuljen 
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 
  006 Beboerindskudslån i almene boliger 
  007 Tilskud til andelsboliger 
  008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere 

009  Huslejetilskud i friplejeboliger 
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3 Undervisning og kultur 

FOLKESKOLEN M.M. (22) 

3.22.01 Folkeskoler 
 1 Drift 
  092 Deltagerbetaling 
   200  Ledelse og administration 
 
 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 
   200  Ledelse og administration 
 
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  
   003 Udgifter til befordring  
   200  Ledelse og administration 
 
3.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 
 1 Drift 
  001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 
  002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 
   i anden kommune 
  003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 
  004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 
  005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for 

distriktsskolen 
  092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud 
   200  Ledelse og administration 
 
3.22.09  Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 
 1 Drift 
  001  Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og 

videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller 
deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, 
finansieret af statslige eller kommunale midler 

 
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 
 1 Drift 
  001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private 

gymnasieskoler 
  002 Bidrag til staten for elever med svære handicap ved frie grundskoler og 

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

grundskoler
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FOLKEBIBLIOTEKER (32) 

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

3.35.60 Museer 
 1 Drift 
  200  Ledelse og administration 
 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 
 1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende musikskoler 
3.35.64 Andre kulturelle opgaver 
 1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
 
 
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 
 1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
3.38.77 Daghøjskoler 
 1 Drift 
  001 Kontanthjælpsmodtagere efter aktivlovens § 32, stk. 1 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 

5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion vedr. funktion 5.25.17 
  002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 
  003 Refusion vedr. funktion 5.28.21 
  004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 
  005 Refusion vedr. funktion 5.28.24 
  006 Refusion vedr. funktion 5.32.32 
  007 Refusion vedr. funktion 5.32.33 
  008 Refusion vedr. funktion 5.32.34 
  009 Refusion vedr. funktion 5.32.35 
  010 Refusion vedr. funktion 5.35.40 
  011 Refusion vedr. funktion 5.38.42 
  012 Refusion vedr. funktion 5.38.45 
  013 Refusion vedr. funktion 5.38.50 
  014 Refusion vedr. funktion 5.38.52 
  015 Refusion vedr. funktion 5.38.53 
  016 Refusion vedr. funktion 5.38.58 
  017 Refusion vedr. funktion 5.38.59 
  018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016 
  019 Refusion vedr. funktion 5.32.37 
  091 Berigtigelser 
 

DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE (25) 

5.25.10 Fælles formål 
 1 Drift 
  001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 
  002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud 
  017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dag-

tilbudsloven) 
  018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven) 
  019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (§ 86 i dagtilbuds-

loven) 
   200  Ledelse og administration 
 
 2 Statsrefusion 
 1 Drift  
  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 (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4) 
  003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som 

led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service 
  004 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud (jf. § 43, stk. 1, nr. 5) 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) 
   200  Ledelse og administration 
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5.25.13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Dag-

institution, fritidshjem eller klubtilbud) 
 1 Drift 
  002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 6 og 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2, 

63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 
  003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som 

led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service 
  004 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud (jf. § 43, stk. 1, nr. 5) 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitution i aldersintegrerede institu-

tioner (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) 
  093 Forældrebetaling inkl. tilskud i fritidshjem og klub i aldersintegrerede 

institutioner (§§ 57-58 og 61-62 samt 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 
 1 Drift 
  002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2,) 
  003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som 

led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service 
  004 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud (jf. § 43, stk. 1, nr. 5) 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.15 Fritidshjem 
 1 Drift 
  002 Friplads (§ 63, stk. 1, nr. 2-4 i dagtilbudsloven) 
  003 Kommunens udgifter til fritidshjem efter dagtilbudsloven, der indgår 

som led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 57- 58 og 61-62 i dagtilbudsloven) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 
 1 Drift 
  002 Friplads (§ 76, stk. 1 i dagtilbudsloven)  
  003 Kommunens udgifter til klubber efter dagtilbudsloven, der indgår som 

led i et døgnophold efter § 55 i lov om social service 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven) 
   200  Ledelse og administration 
 
 
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) 
  200  Ledelse og administration 
 
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 
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5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber 
og puljeordninger 

 1 Drift 
  001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens § 101) 
  002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 36) 
  003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 38) 
  004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 25 a, stk. 4) 
  005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 

1, nr. 2-4 og stk. 2).  
  006 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i privatinstitution (jf. § 43, 

stk. 1, nr. 5) 
  007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i 

puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 og 102).  
  008 Forældrebetaling incl. tilskud i dagtilbud etableret som privat dagpleje 

efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3  
  009 Forældrebetaling incl. tilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger 

efter jf. dagtilbudslovens § 101 og § 102 
  010 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i 

puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 43, stk.1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 
2-4 og 76, stk. 1).  

  011 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (jf. § 43, 
stk. 1, nr. 5) 

  012 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i puljeordning (jf. § 43, stk. 
1, nr. 5) 
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5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)  
 1 Drift 
  001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 
  002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funkti-

onsevne (handicap). 
  003 Midlertidigt botilbud for sindslidende.  
  005  Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102) 
  092 Beboeres betaling (§ 163) 
   200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
  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 
  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 fysisk og psykisk funk-

tionsevne (handicap). 
  003 Beskyttet beskæftigelse for sindslidende   
  005 Arbejdsvederlag (§ 105) 
 2 Statsrefusion 
  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 nedsat fysisk og psykisk funk-

tionsevne (handicap). 
  003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende 
  005 Arbejdsvederlag (§ 105) 
   200  Ledelse og administration 
   2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003  Berigtigelser 
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5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. 
 1 Drift 
  004 Kontanthjælp til udlændingeomfattet af integrationsprogrammet efter 

integrationsloven 
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp til 

udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 pct. 

refusion 
  093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. 

refusion 
 2 Statsrefusion 
  004 Refusion vedrørende kontanthjælp til udlændinge 
  005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 
 
5.46.65 Repatriering 
 1 Drift 
  001 Hjælp til repatriering 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 
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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, (§ 18) 
  013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 

(§ 17, stk. 1 og 3) 
  014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§ 18) 
  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. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler 

gældende før 1. januar 2003 
 1 Drift 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinan-

siering  
  002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal 

medfinansiering 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
   
5.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler 

gældende før 1. januar 2003 
 1 Drift 
  001 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinan-

siering 
  002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal 

medfinansiering 
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 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
   
5.48.70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler 

gældende fra 1. januar 2003 
 1 Drift 
  001 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 
  002 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser  
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 

KONTANTE YDELSER (57) 

5.57.71 Sygedagpenge 
 1 Drift 
  001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6 i lov om 

sygedagpenge 
  003 Sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i 

lov om sygedagpenge 
   004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med 

alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dag-
penge ved barsel 

   005   Sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. 
refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8 i lov om sygedagpenge 

   006   Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpen-
gemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 

   008   Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansæt-
telse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats 

   009  Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refu-
sion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

   012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter § 
82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

   090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 
    
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003 og 005 mi-

nus 090) 
  003 Berigtigelser 
  005 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 og 012) 
  009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) 
 
 
5.57.72 Sociale formål 
 1 Drift  
  001 Midlertidig huslejehjælp (Aktivloven, § 81 b) 
  004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 

84)    
  006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82) 
  007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82 a) 
  008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 
   
  009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 
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   (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) 
  016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere 

mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, stk. 8) 
  017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a) 
  018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81 a) 
  019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt stillede 
  020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 

minus 019.  
  003 Berigtigelser 
 
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
 1 Drift 
  002 Kontanthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i kapital 17 i 

lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 
3, i lov om aktiv socialpolitik) 

  004  Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder 
  013 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, 

nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1 og 2 og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 
  016 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 
  017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i lov 

om aktiv socialpolitik) 
  018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, 

stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 2, nr. 3, § 25, stk. 3 nr. 6 og § 25 a i lov om aktiv 
socialpolitik) 

  019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til 
social pension og til visse førtidspensionister med 30 pct. refusion (§§ 
25 a, 27 og 27 a i lov om aktiv socialpolitik) 

  020 Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 3, nr. 
7,8,9 og 10, § 25, stk. 4 og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 

  091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 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 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) 

  093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i lov 
om aktiv socialpolitik) 

  094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i lov 
om aktiv socialpolitik) 

  095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. 
refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik). 

  096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 
2006 med 50 pct. refusion 

   097  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion  
 
 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094 
  002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grp.. 004, 013, 016, 017, 018-020 

minus grp 097 
  003 Berigtigelser (§ 65 stk. 3. i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 

samt regnskabsaflæggelse og revision) 
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004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091,093 og 095 med 
35 pct. refusion 

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

grp. 096 
 
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 kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 
 1 Drift 
  001 Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (inklusive 

aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 
  002 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive 

aktiveringstillæg); jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 
  004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 
  005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 
  010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion  
  011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51). 
  012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob. 
  014 Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion (lov om aktiv 

socialpolitik §§ 25, 25 a, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk.) 
  015   Kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion 
  016   Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddan-

nelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion 
  093 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 
  094 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 
  096 Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. 

vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 
  097  Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 
 
2 Statsrefusion 

001  Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppe-
ring 094 

002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 001, 004, 
011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093 

  003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 
samt regnskabsaflæggelse og revision) 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.7 - side  4 
  
Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 
 

  004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 
014 minus gruppering 097 

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

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

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

    001   Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag 
    002   Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag 

   003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 
   004 Berigtigelser 
   005  Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledi-

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

006  Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 
007  Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 
008  Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag
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009  Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. 
kommunalt bidrag  

010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kom-
munal medfinansiering 

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

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

med 50 pct. refusion 
  003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt 

deres dagpengeret med 50 pct. refusion 
  004 Løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. 

refusion 
  005 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse 

med 50 pct. refusion 
  006  Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordnin-

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

geret, med 50 pct. refusion 
  091  Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 

pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 

pct. refusion 
 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder 

med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp. 091 
  002 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse og 

til løntilskud med 50 pct. refusion, grp. 002 og 004 minus grp. 092 
  003 Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige, 

som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion, grp. 003 og 
007 

  004  Berigtigelser 
  005 Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 

50 pct. refusion, grp. 005. 
  006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 

med 50 pct. refusion, grp. 006. 
  



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     3.5.8 - side  1 
  
Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 
 
 
5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 
REVALIDERING (58) 

5.58.80 Revalidering 
 1 Drift 
  001 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 50 pct. 

refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 64 og § 64 a) 
  002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion (§ 52, stk. 3 i lov om aktiv 

socialpolitik) 
  003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter § 76-77 i lov 

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

om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
  005 Løn til personer i løntilskudsstillinger 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 med 50 pct. refusion (lov om aktiv 
socialpolitik § 65) 

  008 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud 
med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, 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, stk. 3 og lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats § 45, stk. 2) 

  012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 
52, stk. 3) 

  013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 

  091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 
pct. refusion  

  092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65, §§ 93-94 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)  

  094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse ydet med 30 pct. refusion 
  096 Efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. vedr. perioden før 1. juli 

2006 med 50 pct. refusion 
  2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 003, 006, 012 og 

013, minus 091 og 093  
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på 

grp. 008, 011, minus 092 
  009 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på grp. 002, minus 094 
 030 Refusion af efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. med 50 pct. 

refusion på grp. 096
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5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-

gruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 
samt modtagere af ledighedsydelse 

 1 Drift 
001 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 30 pct. refusion (§ 

74 f, stk. 1-3) 
002  Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdriven-

de med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntil-
skud (§ 122, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 

  003 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats 

  004 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats  

  005 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i lov om aktiv 
socialpolitik) 

  008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe §2, 
nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 
50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats) 

  009 Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 
§ 2, nr. 8 med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats (§ 63 og § 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h) 
  012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i 

målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i 
målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats 

  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) 

  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 30 pct. 
refusion (§ 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik) 

  019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 i 
lov om aktiv socialpolitik) 

   020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion (§ 104, 
stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik)   

  090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse 
udbetalt med 65 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2) 

  091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 
pct. refusion (§§ 74 e og 74 f) 

  092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse 
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    udbetalt med 35 pct. refusion (§§ 74 a, 74 f og 74 h) 
  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 løntilskudsstillinger i 

målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere 
skånejob) og handicappede personer § 111 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats) 

  095 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede personer i 
målgruppe § 2, nr. 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 111 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  096 Efterbetaling af udgifter til løntilskud til handicappede personer vedr. 
perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 

  097 Indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct. 
refusion jfr. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

  098  Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer på ledigheds-
ydelse, i fleksjob løntilskudsstillinger i målgruppen § 2 nr. 6 og handi-
cappede personer, jfr. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

  100 Indtægter fra tilbagebetaling af løntilskud med 100 pct. refusion, som 
ikke er refusionsberettigede 

  102 Afløb af særlig løntilskudsordning for personer over 55 år efter § 67 a i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

   103   Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 104, 
stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 

  105  Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, 
ikke-refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. grp. 005 og 
008 

  106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf. § 104, 
stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 

109 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse 
udbetalt med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2 i lov om en aktiv soci-
alpolitik) 

  111  Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats)  

  112  Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

  113 Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob 
  114 Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
  005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. 

refusion (grp. 003, 004, 008, 009, 012, 101, 102 og 106, minus grp. 91 
og 96) 

  006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. 
refusion (grp. 092) 

  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede 
personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivender med 65 pct. refu-
sion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013-017, 111 
og 112 minus grp. 90, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 113 og 114,) 

  008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. 
refusion (grp. 001, 010, 018, 019, 020 og 103, minus grp. 109) 

5.58.82 Ressourceforløb 
 1 Drift 
   001  Ressourceforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv 
   002  Ressourceforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv 
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   003  Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion 

ressourceforløbsydelse 
   004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 

pct. refusion ressourceforløbsydelse 
   005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og 

opkvalificering 50 pct. refusion aktive tilbud 
   006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse 
   007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse 
   008  Ressourceforløb, løntilskud 50 pct. refusion, 
   009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f 
   010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. refusi-

on, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 
2. punktum) 

   011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb 

   012 Jobafklaringsforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, pas-
siv/aktiv 

   013 Jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv 
   014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion 
   015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 

pct. refusion 
   016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion 
   017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion 
   018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f  
   019 Jobafklaringsforløb, mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. 
punktum) 

   020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter § 83 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtage-
re i et jobafklaringsforløb. 

   091  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 30 pct. 
refusion 

   092  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. 
refusion   

   093  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 30 
pct. refusion   

   094  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 
pct. refusion  

   101 Jobafklaringsforløb, løntilskud med 50 pct. refusion 
   102 Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusi-

on, jf. § 103 b, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik 
 
 2 Statsrefusion 

001 Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091 og 093  
002  Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 og 093 

  003  Berigtigelser 
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 013  Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 

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

on, jf. §§ 98 c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
 016 Jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. § 98 

a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  
017 Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige 

grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats  

019  Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, for for-
sikrede og ikke-forsikrede personer jf. § 43 i styringsloven 

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

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

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

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

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

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

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

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

cappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 
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  006  Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-106) fra 

2011 
 
5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning 

og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til 
alternativt tilbud 

 1  Drift  
  001  Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelses-

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

  020 Udgifter til alternativt tilbud ved manglende overholdelse af kvote for 
løntilskudsstillinger, kommunen som ansvarlig myndighed (§ 56 a i lov 
om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) 

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

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

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

re og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. 
(lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55) 

  010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter 
efter § 7 i LAB 

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

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

  015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats § 75b) 

  017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum) 

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

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

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

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

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

 
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelse (lov om retssikkerhed og administration på det sociale 

område § 85 samt § 69 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud 
m.v) 

  008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til 
15-17-årige med 50 pct. refusion  

  009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen 
   019  Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 
  020 Tilskud fra EU  
 
 
STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE OG ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (72) 

5.72.99 Øvrige sociale formål 
 1 Drift 
  001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 
  002 Udgifter til husly (§ 80) 
  003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) 
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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 
   
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  
  001  Myndighedsudøvelse 
  002 Øvrig administration 
  003 Socialtilsyn 
   090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne  
  091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 
  095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder  

 vedrørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje  
  098 Administrationsvederlag vedrørende havne 
6.45.52 Fælles IT og telefoni 
6.45.53  Jobcentre 
  
6.45.54 Naturbeskyttelse 
6.45.55 Miljøbeskyttelse 
6.45.56 Byggesagsbehandling 
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 
 1 Drift 
  091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 
6.45.58 Det specialiserede børneområde 
 1 Drift 
  001 Børnehuse 
  091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 
 
ERHVERVSUDVIKLING, TURISME OG LANDDISTRIKTER (48) 

6.48.60 Diverse indtægter og udgifter 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 
 1 Drift 
  001 Væksthuse 
6.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 
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7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.  
 
 
RENTER AF LIKVIDE AKTIVER (22) 

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

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

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

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

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

7.51.52 Anden gæld 
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  005 Kommunekredit 
  007 Offentligt emitterede obligationer i indland 

 008 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
  009 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
  010 Selvejende institutioner 
7.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 
 4 Renter 
  001 Realkreditobligationer 
  002 Kommunekreditobligationer 
  003 Statsobligationer m.v. 
  004 Likvide aktiver udstedt i udlandet 
  005 Investerings- og placeringsforeninger 
  006 Pantebreve 
  007 Aktier og andelsbeviser 
  008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.  
  010 Tilbagebetalte reservefondsandele 
7.58.79 Garantiprovision 
 
TILSKUD OG UDLIGNING (62) 

7.62.80 Udligning og generelle tilskud 
 7 Finansiering 
  001 Kommunal udligning 
  002 Statstilskud til kommuner 
  007 Efterreguleringer   
  010 Udligning af selskabsskat 
7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 
 7 Finansiering 
  001 Udligning vedrørende udlændinge 
  005 Efterreguleringer 
7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne 
  002 Kommunalt udviklingsbidrag 
7.62.86 Særlige tilskud 
 7 Finansiering 
  001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 
  002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med 

særlige økonomiske vanskeligheder 
  004 Tilskud til ”ø-kommuner”  
  005  Tilskud til Bornholms Kommune vedr. udviklingsopgaver 
  008 Beskæftigelselsestilskud 
  010 Efterreguleringer  
  012 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af 

borgere med sociale problemer. 
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 
016 Jobpræmie til kommunale arbejdsgivere. 
017 Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere 
018 Tilskud til omstilling af folkeskolen 
 019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 
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FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 

8.51.52 Anden gæld 
 5 Balanceforskydninger       
  012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere 
   (§ 27) 
  013 Sygedagpenge i øvrigt   
  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 
  100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp 
  101 ATP-bidrag sygedagpenge 
  103 ATP-bidrag delpension 
  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 
  116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 
  117 ATP-bidrag til fleksjobansatte 
  118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb 
  119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 
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9 Balance 
 
LIKVIDE AKTIVER (22) 

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

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

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

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

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

ejendomsskatter 
   003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen 
  004  Udlån til regioner som følge af delingsaftalen 
  005  Udlån til staten som følge af delingsaftalen 
  006  Udlån til klimainvesteringer 
 
9.32.26 Ikke-likvide obligationer 
9.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
 8 Aktiver 
  001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden
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KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 

9.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 
9.52.54 Andre kommuner og regioner 
 9 Passiver  
   001 Kontant kompensation til andre kommuner som følge af delingsaftalen  
   002 Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen  
9.52.55 Skyldige feriepenge (frivillig) 
9.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
9.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
9.52.59 Mellemregningskonto 
 9 Passiver 
  001 Over-/underdækning vedrørende elforsyning 
9.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 
9.52.62 Afstemnings- og kontrolkonto 
 
LANGFRISTET GÆLD (55) 

9.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
9.55.64 Stat og hypotekbank 
 9 Passiver  
  001 Lån fra staten som følge af delingsaftalen 
9.55.65 Andre kommuner og regioner 
 9 Passiver  
  001 Lån fra andre kommuner som følge af delingsaftalen  
  002 Lån fra regioner som følge af delingsaftalen  
9.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring 
9.55.67 Andre forsikringsselskaber 
9.55.68 Realkredit 
9.55.70 Kommunekredit 
9.55.71 Pengeinstitutter 
9.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer 
9.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
9.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
9.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
9.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 
9.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 
9.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver  
 
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (58) 

9.58.80 Grunde 
 8 Aktiver 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver 
9.58.81 Bygninger 
 8 Aktiver 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
9.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 
 8 Aktiver 
  001 Takstfinansierede aktiver 
  002 Selvejende institutioners aktiver 
  003 Øvrige skattefinansierede aktiver           
9.58.83 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr 
 8 Aktiver 
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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, tidligere lov om byfornyelse og 
boligforbedring, tidligere lov om byfornyelse, lov om sanering samt lov om privat byfor-
nyelse. 
 
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, tidligere lov om byfornyelse 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 og udgifter vedrørende frikøb eller ud-
skydelse af kommunal tilbagekøbsret. 

 
Tillige registreres som udgift tilbagebetaling af statens andel af betaling 
vedrørende frikøb eller udskydelse af kommunal tilbagekøbsret. 
 

  004 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. 
 

  005 Indfasningsstøtte 
   Herunder registreres Indfasingsstøtte i forbindelse med byfornyelse, jf. 

§ 15 i byfornyelsesloven. 
 

020 Støtte fra indsatspuljen 
Herunder registreres tilskud fra staten i forbindelse med den særlige 
indsatspulje… 

 
Bortset fra tilskud til personer i medfør af Byfornyelsesloven, der registreres på funktion 
5.57.77, grp. 002, registreres samtlige udgifter og indtægter som anlæg, indtil endeligt 
regnskab for den enkelte plan/beslutning aflægges 
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Udgifter og dertil relaterede indtægter (også refusion fra staten) til byfornyelse kan bog-
føres som enten drift eller anlæg. Det gælder for kontering af en indtægt/refusion, at 
den skal følge samme dranstangivelse, som den relaterede udgift.  
 
Låneadgang efter lånebekendtgørelsens regelsæt finder kun anvendelse for udgifter 
registreret på dranst 3 Anlæg.       
 

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. 
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Hovedkonto 3 Undervisning og kultur 
 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet m.v. samt fri-
tidsundervisning og kulturelle formål: folkebiblioteker, museer m.v. 
 

FOLKESKOLEN M.M. (22) 

På denne hovedfunktion registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunale fol-
keskoler og de hertil knyttede aktiviteter, såsom skolebiblioteker, skolefritidsordninger 
m.v. 
 
Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktionerne 3.22.01 Folkeskoler og 
3.22.05 Skolefritidsordninger, og 3.22.08 Kommunale specialskoler 
 
Administrationsudgifter vedrørende kommunens centrale skoleforvaltning, herunder 
skoledirektør, registreres ikke på hovedkonto 3, men på hovedkonto 6. Udgifter vedrø-
rende den administration, der finder sted på de enkelte skoler m.v., registreres derimod 
på omkostningssted på funktion 3.22.01. Har kommunen en ledende skoleinspektør, 
der varetager inspektøropgaver på en skole, registreres udgifterne hertil på omkost-
ningssted funktion under 3.22.01. 
 
Med hensyn til skolebestyrelser gælder, at de udgifter, som kommunalbestyrelsen træf-
fer beslutning om, dvs. udgifter vedrørende valg, vederlag og mødediæter, registreres 
på funktion 6.42.42. Udgifter i forbindelse med varetagelsen af skolebestyrelsens mø-
devirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte skolebestyrelse kom-
petence til at træffe nærmere beslutning om, registreres på omkostningssted på funkti-
on 3.22.01. 
 

3.22.01 Folkeskoler 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkesko-
ler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, admini-
stration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. 
 
Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende skolers tjenesteboliger og 
skolekonsulenter og andet personale, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. 
Lønudgifter til pædagoger, der både indgår i undervisningen i folkeskolen og i beman-
dingen i SFO, skal opdeles forholdsvist efter timetal.  
 
Desuden konteres udgifter til specialundervisning, der finder sted i de almindelige folke-
skoler, dvs. i specialklasser eller som enkeltintegration i den overvejende del af under-
visningstiden. Særlige undervisningstilbud, der omfatter den overvejende del af elevens 
undervisningstid, betegnes specialundervisning, dvs. at tilbuddet, hvis elevens samlede 
ugentlige lektionstal er 24, skal overstige 12 lektioner om ugen svarende til 9 hele klok-
ketimers undervisning om ugen eller 360 timer om året. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig ind på, registreres 
ligeledes her.  
 
Udgifter til børneteatre registreres på funktion 3.35.62. 
 
Registrering på omkostningssted 
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktion 3.22.01. Såle-
des skal hver institution under funktion 3.22.01 tildeles et omkostningsstednummer i 
intervallet 0101-9999. 
 
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
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3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjem-
meundervisning i henhold til folkeskolelovens § 23. 
 

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. 
 
Lønudgifter til pædagoger, der både indgår i undervisningen i folkeskolen og i beman-
dingen i SFO, skal opdeles forholdsvist efter timetal.  

 

Indtægter og udgifter i forbindelse med pasningstilbud, der gives som et samlet under-

visnings- og pasningstilbud på kommunale specialskoler, konteres under funktion 

3.22.08, gruppering 004. 
 
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. 
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med undervisningstilbuddet. Her registreres den totale forældreandel 
inklusive fripladser og udgifter til søskendetilskud. Registreringen skal 
foretages på fælles omkostningssted. 
 
Pasning i ordinær skolefritidsordning på specialskoler skal konteres på 
funktion 3.22.05. 

 
 200 Ledelse og administration 

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

3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddan-
nelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannel-
se af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte 
undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Det forudsættes, at alle 
udgifter til kursus aktivitet, der er forbundet med efteruddannelse af personale i folke-
skolen og kommunale specialskoler, herunder udgifter og indtægter vedrørende efter- 
og videreuddannelse af skoleledere, konteres på funktionen. 
 
Endvidere registreres afledte udgifter forbundet med efter- og videreuddannelse på 
funktionen. Afledte udgifter er fx vikardækning, transportudgifter mv. 
 
Indtægter og udgifter afholdt af midler fra fonde m.v. registreres på funktionen.  
 
Der er autoriseret 1 driftsgrupperinger på funktionen: 
 

 001 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med ef-
ter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser 
eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialsko-
er, finansieret af statslige eller kommunale midler 

    Her registreres direkte kursusudgifter i form af deltagerbetaling (kur-
susafgift) eller køb af rekvirerede kursusforløb i forbindelse med efter-
uddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen og kommunale spe-
cialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler. Endvidere 
skal de overførte statslige tilskud indtægtsføres på denne gruppering.  

   
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  

002 Bidrag til staten for elever med svære handicap ved frie grundsko-
ler og efterskoler 

  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-
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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.  
 

001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og 
håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 

Her registreres kommunernes bidrag til staten for elever på efterskoler, 

husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler, jf. 

lov om frie kostskoler. Bidraget registreres på art 4.6. 

 
002 Bidrag til staten for elever med svære handicap på efterskoler, 

husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjsko-
ler 

 Her registreres kommunernes bidrag til staten for elever med svære 
handicap på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt 
ungdomshøjskoler, jf. lov om frie kostskoler. Bidraget registreres på art 
4.6. 

 

003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov om frie 
kostskoler 
Her registreres tilskud fra kommuner til efterskolerne efter kapitel 4 i lov 
om frie kostskoler og til kommunalt ejede ungdomskostskoler. Tilskud-
det 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. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering: 
 

 200 Ledelse og administration 

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

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. 
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På funktionen autoriseres desuden følgende driftsgruppering efter Lov nr. 578 af 9. juni 
2006: 
 

  001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov 

om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser 

m.v. 
 

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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CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 

5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning  

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i lov om 
social service. Refusionen registreres på den autoriserede gruppering modsvarende 
funktionen, som driftsudgifterne registreres på.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende 19 grupperinger under dranst 2 Statsrefusion. 
 
  001 Refusion vedr. funktion 5.25.17 
  002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 
  003 Refusion vedr. funktion 5.28.21 
  004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 
  005 Refusion vedr. funktion 5.28.24 
  006 Refusion vedr. funktion 5.32.32 
  007 Refusion vedr. funktion 5.32.33 
  008 Refusion vedr. funktion 5.32.34 
  009 Refusion vedr. funktion 5.32.35 
  010 Refusion vedr. funktion 5.35.40 
  011 Refusion vedr. funktion 5.38.42 
  012 Refusion vedr. funktion 5.38.45 
  013 Refusion vedr. funktion 5.38.50 
  014 Refusion vedr. funktion 5.38.52 
  015 Refusion vedr. funktion 5.38.53 
  016 Refusion vedr. funktion 5.38.58 
  017 Refusion vedr. funktion 5.38.59 
  018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016 
  019 Refusion vedr. funktion 5.32.37 
  091 Berigtigelser 

 
Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktio-
ner, konteres refusionen for disse personer på den af ovennævnte autoriserede grup-
peringer, hvorunder størstedelen af refusionsindtægten kan henføres. 
 

DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE (25) 
 
Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbudsloven og 
udgifter og indtægter til særlige dagtilbud og klubtilbud efter kapitel 7 og 8 i lov om so-
cial service Herudover konteres ulovbestemte udgifter til åbne pædagogiske tilbud og 
legesteder.  
 
Det bemærkes, at fællesudgifter og -indtægter mellem forskellige typer af institutioner, 
herunder udgifter til støttepædagoger, registreres på funktion 5.25.10. Fællesudgifter 
og -indtægter mellem samme type af institutioner registreres på funktionen for denne 
institutionstype. 
 
Regler for registrering på omkostningssted på daginstitutionsområdet 
Registrering på omkostningssted er autoriseret i regnskabet for funktionerne 5.25.13, 
5.25.14 og 5.25.15. Således skal hver institution under funktion 5.25.13, 5.14 og 
5.25.15 tildeles et omkostningsstednummer i intervallet 0101-9999.  
 
Derimod er særlige daginstitutioner på 5.25.17 ikke omfattet af reglerne for registrering 
på omkostningssted. 
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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 dagpleje og 
daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til 
større børn og unge, bl.a. udgifter til søskendetilskud og tilskud til privat pasning. Til-
skud til privatinstitutioner efter §§ 36-38, privat dagpleje efter § 34, private fritidshjem 
efter § 60, private klubber efter § 73 og puljeordninger efter § 101 i dagtilbudsloven 
registreres dog på funktion 5.25.19. 
 
Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af eksterne arter. 
 
Der er autoriseret en gruppering 001 til sprogvurdering af børn i førskolealderen,  
Her registreres udgifter til sprogvurdering af børn efter dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 
2, Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller tosproget, Gruppe-
ringen omfatter både udgifter til sprogvurdering af børn, der er optaget i dagtilbud (dag-
tilbudslovens § 11, stk. 1) og sprogvurdering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud 
(dagtilbudslovens § 11, stk. 2).  
 
Der er endvidere autoriseret en gruppering 002 sprogstimulering af børn, der ikke er 
optaget i dagtilbud. Denne gruppering omfatter udgifter til sprogstimulering efter dagtil-
budsloven af både et-sprogede og to-sprogede børn, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. 
dagtilbudslovens § 11, stk. 3 for børn, der ikke er optaget i dagtilbud, samt § 11, stk. 4 
vedrørende sprogstimuleringstilbud på 15 timer til tosprogede børn, der ikke er optaget 
i dagtilbud. 
 
Sprogstimulering efter dagtilbudsloven af børn, der er optaget i dagtilbud, konteres på 
de respektive funktioner, uanset om udgiften kan indregnes i grundlaget. 
 
Der er autoriseret en gruppering til registrering af de samlede udgifter til søskendetil-
skud for alle dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud under ét, herunder søskendetilskud til 
børn i privatinstitutioner. Dette gælder endvidere søskendetilskuddet for børn i pas-
ningstilbud 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 søskendetilskud i forbindelse med særlige dagtilbud og 
klubtilbud efter servicelovens §§ 32 og 36 registreres på funktion 5.25.17. 
 
Endvidere registreres på denne funktion tilskud til forældre, der vælger privat pasning 
efter § 80 i dagtilbudsloven samt tilskud til forældre, der modtager tilskud efter § 86 i 
dagtilbudsloven ved pasning af egne børn. Der er autoriseret driftsgrupperinger til regi-
strering af disse udgifter 
 
Udgifter til støttepædagoger, der er organiseret som et korps, der omfatter forskellige 
typer af tilbud, (dagpleje og institutioner) registreres 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.  
 
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 
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afholdes af udførerkommunen.    
 
Dog registreres mellemkommunale betalinger for børn i særlige daginstitutioner på 
funktion 5.25.17. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen: 
 

001 Sprogvurdering for børn i førskolealderen (§ 11, stk. 1 og 2) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprog-
vurdering af børn, efter dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 2 

 
002 Sprogstimulering for børn, der ikke er optaget i et dagtilbud (§ 11, 

stk. 3 for så vidt børn, der ikke er optaget i dagtilbud og § 11, stk. 
4) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprog-
stimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens § 
11, stk. 3 for så vidt børn, der ikke er optaget i dagtilbud, og § 11, stk. 
4) 

 
017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i 

dagtilbudsloven) 
 

 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudslo-
ven) 

 
 019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (§ 86 i dag-

tilbudsloven) 
  
 200  Ledelse og administration 

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

5.25.11 Dagpleje 
På denne funktion registreres lønudgifter vedrørende den kommunale dagpleje, jf. § 21, 
stk. 2 i dagtilbudsloven. Udgifter vedrørende tilsynet med dagplejen samt indkøb af 
udstyr, legetøj, medicin m.v. til dagpleje registreres ligeledes på funktion 5.25.11. Til-
skud til privat dagpleje, jf. § 21, stk. 3 i dagtilbudsloven, kontores på funktion 5.25.19. 
 
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. Forældrebetaling og tilskud til nedsættelse af 
forældrebetalingen for børn i privat dagpleje registreres på funktion 5.25.19. 
 
Vedrørende registrering af forældrebetaling og friplads, jf. §§ 31-34 og 41-43 i dagtil-
budsloven, samt kommunens udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led 
i et døgnophold efter § 55 lov om social service, henvises til konteringsreglerne for 
funktion 5.25.13-5.25.14. 
 
Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering 200 til Ledelse og administration, jf. 
afsnit 2.4. 

 
5.25.13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af 

følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 
5.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 
5.25.15 Fritidshjem 
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 
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På funktionerne 5.25.13 - 5.25.16 registreres udgifter og indtægter vedrørende kom-
munale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, jf. dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4 i 
dagtilbudsloven, kommunale, selvejende og udliciterede fritidshjem, jf. § 52, stk. 2-4 og 
kommunale, selvejende og udliciterede klubber og andre pædagogiske fritidstilbud, jf. § 
66, stk. 2-4 i dagtilbudsloven. 
 
Tilskud til dagtilbud til børn, og til fritidshjem 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 institutionerne 5.25.13- 
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 5.25.13-5.25.16 autoriseret driftsgrupperinger til registre-
ring af forældrebetaling, Her registreres den totale forældreandel. Den totale forældre-
andel opgøres inklusive fripladser og søskendetilskud. På funktion 5.25.13 skal foræl-
drebetalingen incl. tilskud vedrørende børn optaget i den integrerede institution efter 
reglerne om daginstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) konteres på gruppering 
92, mens forældrebetaling incl. tilskud vedrørende børn og unge optaget i den aldersin-
tegrerede institution efter reglerne om fritidshjem og klub (jf. dagtilbudslovens §§ 52, 
stk. 2-4 og 66, stk. 2-4) konteres på gruppering 93. 
 
Kommunens udgifter til søskendetilskud registreres på funktion 5.25.10, mens der er 
autoriseret driftsgrupperinger til registrering af tilskud til økonomisk, behandlingsmæs-
sig og socialpædagogisk friplads på hver af funktionerne 5.25.13-5.25.16.  
 
På de autoriserede grupperinger for tilskud til friplads på funktion 5.25.13, 5.25.14 regi-
streres også kommunens tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, jf. dagtilbudslo-
vens § 43, stk. 1 nr. 2-4 og stk. 2, for frokost efter dagtilbudslovens § 16 a, samt tilskud 
til nedsættelse af forældrebetalingen under hensyn til forældrenes økonomiske forhold, 
jf. dagtilbudslovens § 17, stk. 9 og 10, ved deltagelse i forældrearrangerede frokost og 
madordninger efter dagtilbudslovens § 17.  
 
For forældrearrangerede frokost- og madordninger (jf. dagtilbudslovens § 17 og § 51), 
som kommunen administrerer, skal kommunens udgift til nedsættelse af forældrebeta-
lingen (både den lovpligtige del og et eventuelt frivilligt tilskud) konteres som en udgift 
på funktionerne 5.25.13-15 og en indtægt på funktion 8.52.59 således at kommunens 
tilskud og forældrenes betaling netop modsvarer udgiften ved den forældrearrangerede 
frokost- og madordning.  
 
Der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering af friplads til børn optaget i et sprog-
stimuleringstilbud i form af en plads 30 timer om ugen efter dagtilbudslovens § 11, stk. 
5 (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. stk. 1, nr. 5) på hver af funktionerne 5.25.11, 5.25.13, 
5.25.14. 
 
Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering til kommunens udgifter til dækning af 
forældrebetalingen i tilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold 
efter § 55 lov om social service. Registreringen af kommunale tilskud sker ved anven-
delsen af arterne 4.7 Betaling til kommuner og 7.7 Betaling fra kommuner.  
 
På funktionerne 5.25.13-5.25.16 er der desuden autoriseret en driftsgruppering 200 til 
ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
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5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber  

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 søskendetil-
skud. Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering 200 til Ledelse og administration, 
jf. afsnit 2.4. 
 
Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning vedrørende funktion 5.25.17 
registreres på funktion 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning  

 
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 
På denne funktion registreres udgifter til åbne pædagogiske tilbud, legesteder og lig-
nende tilbud til børnefamilier. Disse tilbud er ikke omfattet af dagtilbudslov eller service-
lov. Der er f.eks. tale om legestuer, hvor kommunen stiller et lokale til rådighed i et af-
grænset tidsrum, hvor forældre med børn kan mødes.   

 
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, 
private klubber og puljeordninger 
På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger efter § 101 og 102 i dagtilbudslo-
ven og til privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter §§ 21, stk. 3, 52, 
stk. 5 og 66, stk. 5 i dagtilbudsloven samt til privatinstitutioner efter § 19, stk. 5. Til-
skuddet 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. § 101 i dagtilbudsloven. Det bemær-
kes, at eventuelle øvrige tilskud ikke må registreres på denne gruppe-
ring. 

 
  002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner 

Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i en 
privat institution, jf. dagtilbudslovens § 36.  

 
  003 Administrationsbidrag til privatinstitutioner 

Her registreres kommunens administrationsbidrag pr. barn, der er op-
taget i en privat institution, jf. dagtilbudslovens § 38.  

 
  004 Bygningstilskud til privatinstitutioner 

Her registreres kommunens bygningstilskud pr. barn, der er optaget i 
en privat institution, jf. dagtilbudslovens § 37.  
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  005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner 

Her registreres kommunens udgifter til fripladstilskud til privatinstitutio-
ner, jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2.  
 

  006 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i privatinstitution (jf. § 
43, stk. 1, nr. 5 

Her registreres kommunens udgifter til friplads til børn optaget i privat-
institution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5, i et sprogstimuleringstil-
bud i form af en plads 30 timer om ugen efter dagtilbudslovens § 11, 
stk. 5 (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. stk. 1, nr. 5)   
 

  007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klub-
ber og i puljeordninger  

Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i privat 
dagpleje, privat fritidshjem, privat klub eller i en puljeordning, jf. dagtil-
budslovens §§ 34, 60, 73 og 102.  
 

  008 Forældrebetaling incl. tilskud i dagtilbud etableret som privat 

dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3  

   Her registreres forældrebetaling for børn optaget i privat dagpleje efter 

dagtilbudslovens § 21, stk. 3. Der registreres den totale forældreandel. 

Den totale forældreandel opgøres inklusive fripladser og søskendetil-

skud. 

 
  009 Forældrebetaling incl. tilskud i dagtilbud etableret som puljeord-

ninger efter dagtilbudslovens § 101 og § 102 
Her registreres forældrebetaling for børn optaget i dagtilbud i puljeord-
ninger efter dagtilbudslovens § 101 og § 102. Der registreres den totale 
forældreandel. Den totale forældreandel opgøres inklusive fripladser og 
søskendetilskud. Forældrebetaling for børn og unge optaget i puljeord-
ningen efter reglerne om fritidshjem og klubtilbud konteres ikke på 
grupperingen. 

 
  010 Fripladstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og 

klubber og i puljeordninger 

   Her registreres kommunens udgifter vedr. fripladstilskud til børn, der er 
optaget i privat dagpleje, privat fritidshjem, privat klub eller i puljeord-
ninger, jf. servicelovens §§ 43, stk. 1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, 
stk. 1.  

 
  011 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (jf. § 

43, stk. 1, nr. 5)  

Her registreres kommunens udgifter til friplads til børn optaget i privat 
dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3 i et sprogstimuleringstilbud i 
form af en plads 30 timer om ugen efter dagtilbudslovens § 11, stk. 5 
(jf. dagtilbudslovens § 43, stk. stk. 1, nr. 5)   

 
  012 Friplads i 30 timers sprogstimuleringstilbud i puljeordning (jf. § 

43, stk. 1, nr. 5) 
Her registreres kommunens udgifter til friplads til børn optaget i pulje-
ordning efter dagtilbudslovens § 101 og § 102 i et sprogstimuleringstil-
bud i form af en plads 30 timer om ugen efter dagtilbudslovens § 11, 
stk. 5 (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. stk. 1, nr. 5) 
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Øvrige udgifter og indtægter registreres således: 

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

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

      Lån til beboerindskud registreres på funktion 8.32.23. 
 
Det bemærkes, at drifts- og anlægsudgifter vedrørende ældreboliger ikke indgår i 
momsudligningsordningen. 
 
 

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

Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrø-
rende personer med særlige sociale problemer.  

   

  002  Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne  

    Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrø-
rende personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  

 
  003  Beskyttet beskæftigelse for sindslidende   

    Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrø-
rende sindslidende.  

 
  005  Arbejdsvederlag (servicelovens § 105) 

 
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) 
På denne funktion registreres kommunens og regionens udgifter og indtægter vedrø-
rende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven. På funktionen 
registreres såvel kommunernes som regionernes udgifter til aktivitets- og samværstil-
bud efter servicelovens § 104. 
 
Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til aktivitets- og samværstilbud efter § 88, jf. § 
89, stk. 2. 2. pkt. i lov om social service og § 5 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om 
aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrette-
lagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud”, registreres på art 4.0. 
 
Aflønning under aktivitets- og samværstilbud sker efter reglerne, jf. § 105 i serviceloven 
i lov om social service og § 3 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og 
støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigel-
sestilbud og i aktivitets- og samværstilbud”. Aflønningen registreres på art 5.2. 
 

Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen  
   

  001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale 
problemer 

Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud 
vedrørende personer med særlige sociale problemer.  

   

  002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne 

Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud 
vedrørende personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  

 
  003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende   

Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud for 
sindslidende  
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  005  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 
a 

    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 a, der 
vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændin-
ge, jf. integrationslovens § 16, stk. 3, 3. punkt om tilbud til udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp, og som deltager i et integrationspro-
gram.  

. 
 
  006  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 

23b 

    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 b, der 
vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte udlændin-
ge, jf. integrationslovens § 16, stk.2, 3. punkt om tilbud til udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp, og som deltager i et integrationspro-
gram.  

. 
 
  007  Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 

c 

    Her registreres udgifter til tilbud efter integrationslovens § 23 c, der 
vedrører selvforsørgende udlændinge, jf. integrationslovens § 16, stk. 
2, 3. punkt om tilbud til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, 
der ikke modtager kontanthjælp, og som deltager i et integrationspro-
gram.  

. 
 
  008  Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens § 

23 d 

    Her registreres udgifter til mentorfunktion efter integrationslovens § 23 
d, der vedrører selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte ud-
lændinge, der ikke modtager kontanthjælp, og som deltager i et inte-
grationsprogram.  

 
  009  Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslo-

vens § 24 a 

   Her registreres udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler 
til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ansættes uden 
løntilskud, jf. integrationslovens § 24 a. 

 
  010  Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram 

til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21 

 Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 
21 til flygtninge og familiesammenførte udlændinge, på kontanthjælp, 
som deltager i et integrationsprogram. Dette omfatter også udgifter til 
danskuddannelse, der som led i integrationsprogrammet har en varig-
hed på op til 5 år, jf. integrationsloven § 16, stk. 6.  
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 011  Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram 
til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21 

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

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

onsforløb ifølge integrationslovens § 24 d 

    Her registreres udgifter til ordinær danskuddannelse til udlændinge 
efter integrationslovens § 24 d til indvandrere (udenlandske arbejdsta-
gere, medfølgende ægtefæller, internationale studerende og au pairs), 
der deltager i ordinær danskuddannelse efter et afsluttet forløb med in-
trodansk, jf. danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 3. Udgifter til arbejds-
markedsrettet dansk registreres på gruppering 103. 

     
  013  Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

Her registres udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister jf. § 2 i 
danskuddannelsesloven, dvs. kursister, som på undervisningstidspunk-
tet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannel-
se efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, nr. 2. Her registre-
res eksempelvis udgifter til danskuddannelse for grænsependlere og 
udlændinge, der har fået forlænget deres ret til ordinær danskuddan-
nelse pga. sygdom eller barsel mv. 

 

  014  Tolkeudgifter 

Her registreres tolkeudgifter vedrørende personer omfattet af integrati-
onsloven.
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018   Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduk-
tionsforløb ifølge integrationslovens § 24 f 

 
Her registreres udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud efter integrati-
onslovens § 24 f, der vedrører indvandrere, som deltager i et introdukti-
onsforløb. 

 
019  Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens § 24 g 

 
Her registreres udgifter til vejlederfunktion til indvandrere efter integrati-
onslovens § 24 g.  

 

  092  Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere  

   Her registreres tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere med 
opholdstilladelse efter udlændingeloven, som er bosat i kommunen, jf. 
integrationslovens § 45, stk. 6. 

  
  097  Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 

ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven 

   Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og gene-
   relle udgifter for udlændinge omfattet af integrationslovens § 16, jf. 
   integrationslovens § 45, stk. 3. 
 
  098  Berigtigelser 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af de 
enkelte tilskud.    

 
  100  Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegi-

vende uddannelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 7 

   Her registreres resultattilskud for udlændinge, der indenfor den treårige 
introduktionsperiode har påbegyndt en studie- eller erhvervskompeten-
cegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sam-
menhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet 
kan modtage SU, elevløn eller lignende, der sikrer udlændingen et for-
sørgelsesgrundlag, jf. integrationslovens § 45, stk. 7 nr. 2. 
 

  101  Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge 
integrationslovens § 45 stk. 7 

    Her registreres resultattilskud for udlændinge, der indenfor den treårige 
introduktionsperiode indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første 
prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk, jf. 
integrationslovens § 45, stk. 7 nr. 3. 
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Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger 
 
  004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 

efter integrationsloven 

Her registreres udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven, jf. kapitel 4 i lov om aktiv 
socialpolitik.  

 
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 

Her registreres udgifter til hjælp til udlændinge, som skyldes den på-
gældendes deltagelse i et integrationsprogram efter integrationslovens 
§ 23 f. 
 
Ligeledes registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter integrati-
onslovens kapitel 6. 
 
Endelig registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber 
og mindre arbejdspladsindretninger efter integrationslovens § 24 a, stk. 
3. 

 
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refu-

sion. 
 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp 

til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. re-
fusion. 

 
  092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 

pct. refusion. 
 
  093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 

pct. refusion. 
 

5.46.65 Repatriering 
På denne funktion registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet 
af repatrieringsloven. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Hjælp til repatriering 

Her registreres udgifter vedrørende hjælp til repatriering, jf. §§ 7 og 8 i 
repatrieringsloven, med 100 pct. refusion. Endvidere krediteres even-
tuel tilbagebetaling af hjælp til repatriering efter repatrieringslovens § 9. 
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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 eller 30 pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 
uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 62, stk. 2-9 i lov om 
sygedagpenge. Endvidere registreres den kommunale medfinansiering af dagpenge til 
forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Det 
bemærkes, at udgifter til sygedagpenge, hvortil staten yder 100 pct. refusion, registre-
res 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, jf. § 62, stk. 6 i lov om 

sygedagpenge 

Her registreres udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen 
afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf., § 62, stk. 6 i lov om syge-
dagpenge. 
 

  003 Sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2 i 
lov om sygedagpenge 

Her registreres udgifter til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, 
stk. 2 i lov om sygedagpenge. 

 
  004  Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre 

med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov 
og dagpenge ved barsel 

Her registreres den kommunale medfinansiering på 50 pct. af udgifter-
ne til dagpenge til forældre med alvorligt syge børn jf. §§ 26 og 42, stk. 
2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. 

 
005 Sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 

pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8 i lov om sygedagpenge 
Her registreres udgifter til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, 
stk. 4, 5 og 8 i lov om sygedagpenge. 

 
  006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive syge-

dagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 
Her registreres udgifter til sygedagpenge med 30 pct. refusion til passi-
ve sygedagpengemodtagere og til personer i aktivering i øvrige vejled-
nings- og opkvalificeringstilbud, jf. § 62, stk. 3 i lov om sygedagpenge 
og § 32, stk. 1, nr. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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   008  Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres 

ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats  

Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til sygedagpenge-

modtageres ansættelse med løntilskud, efter kapitel 12 i lov om en ak-

tiv beskæftigelsesindsats. Ved ansættelse i løntilskud registreres alene 

udgiften til løntilskud på denne gruppering. Der ydes 50 procent i stats-

refusion til udgifterne. 
 

   009   Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. 

refusion efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdspladsredskaber og ar-

bejdspladsindretning) efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats. Det bemærkes, at udgifter til undervisningsmaterialer efter §§ 

76-77 registreres på funktion 5.68.90 gruppering 008. 

 

Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1 i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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  012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere 

efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Det bemærkes, at udgifter til undervis-
ningsmaterialer og hjælpemidler efter §§ 76-77 registreres på hhv. 
funktion 5.68.90 gruppering 008 og funktion 5.57.71 gruppering 009.  
  
Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
  090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 

Her registreres alle kommunens indtægter fra regres for udgifter til sy-
gedagpenge, jf. § 78 i lov om sygedagpenge, uanset om kommunen 
har afholdt de fulde udgifter eller om staten har ydet refusion. Halvde-
len af de regresindtægter, som kommunen får ind ved regreskrav tilfal-
der staten, jf. regresvejledningen § 12. 
 
 

Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2:  
   
  002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003 og 005 
     minus 090) 
   
  003 Berigtigelser 
   
  005 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 og 

012) 

    
009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) 
 Her registreres refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion. 

 
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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 001  Midlertidig huslejehjælp (Aktivloven, § 81 b) 

    Her registreres udgifter til midlertidig huslejehjælp efter reglerne i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 81 b. Udgiften afholdes fuldt ud af 
kommunen. 

 

 004  Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 
og 84)  

Her registreres udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv. 
med børn efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
Endvidere registreres her udgifter til hjælp til udgifterne ved at forsørge 
et barn når forældremyndigheden er tillagt en person, der ikke har for-
sørgelsespligt over for barnet efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
  006  Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82) 

Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling el-
ler lignede efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. 
Udgifter, der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af starthjælp, 
registreres på funktionen. 

 
007  Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 

§ 82 a) 

   Her registreres udgifter forbundet med § 82 a i lov om aktiv socialpoli-
tik. Tilskuddet gives til personer, der modtager de laveste ydelser efter 
lov om aktiv socialpolitik, til dækning af udgifter til alle former for fore-
byggende og behandlende tandpleje.  

 
   Der ydes 50 pct. statsrefusion til kommunernes udgifter til ordningen.  
 

  008  Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 

Her registreres udgifter til dækning af enkeltudgifter efter § 81 og udgif-
ter til flytning efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. 
Udgifter, der fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af starthjælp, 
registreres på funktionen. 

 
  009  Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktions-

evne (Serviceloven, § 41) 

Her registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved for-
sørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langva-
rig lidelse, efter § 41 i lov om social service. Det bemærkes at hjælp til 
dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat 
funktionsevne registreres på gruppering 015. 

 
  010  Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 

100) 

Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til 
personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne efter § 100 i lov om social service. 
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  015  Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse 
af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42) 

    Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag 
til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller ind-
gribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 42 i lov om social ser-
vice. Det bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med-
nedsat funktionsevne registreres på gruppering 009. Udbetalinger af 
særlig ledighedsydelse efter § 43 registreres direkte på funktionen, dvs. 
på en frivillig gruppering i intervallet 021 til 089. 

 
  016   Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjæl-
    pere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, 
    stk. 8) 

  Her registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, 
kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning efter Servicelo-
vens § 32, stk. 8. 

 
  017  Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a) 

Her registreres udgifter til efterlevelseshjælp, eksklusiv efterlevelses-
hjælp ydet som lån, efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik. I de tilfælde 
hvor den udbetalte hjælp ydes som et a conto beløb, og hvor der efter-
følgende sker en regulering af beløbet, registreres det regulerede be-
løb i form af udbetaling af hjælp eller tilbagebetaling af hjælp også her. 
Tilbagebetaling af efterlevelseshjælp som følge af svig, jf. aktivlovens § 
91, registreres ligeledes på denne gruppering.  

 
  018  Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81 a) 

Her registreres udgifter til hjælp til udsættelsestruede lejere efter § 81 a 
i lov om aktiv socialpolitik. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt be-
grundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelses-
truet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at 
personen udsættes af boligen. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af 
kommunen. 

 
  019  Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt 

stillede 
Her registreres tilbagebetalinger af tilskud til tandpleje efter § 82 a i lov 
om aktiv socialpolitik 

 
  020  Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere 

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til udsatte lejere efter § 81 a i 
lov om aktiv socialpolitik. 
 

Der er på funktionen endvidere på dranst 2 Statsrefusion autoriseret gruppering 002 til 
refusion af udgifterne til sociale formål registreret på grupperingerne 004-015 og 017 
minus gruppering 019.  
 
Under dranst 2 Statsrefusion er desuden autoriseret gruppering 003 Berigtigelser efter 
§ 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 
revision. 
 
Indtægter efter reglerne for den centrale refusionsordning (SEL § 176) vedrørende 
grupperingerne 009-016 på denne funktion registreres på funktion 5.22.07 indtægter fra 
den centrale refusionsordning. 
Vedrørende registrering af efterlevelseshjælp ydet som lån henvises til konteringsreg-
lerne for funktion 8.32.25. 
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5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til 
forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, herunder kon-
tant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 10, 11, 12, 14, 15 og 18 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.57.75, på funktion 5.68.90 eller 
på funktion 5.68.98.  
 
Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, i løntilskudsstillinger i målgruppen § 
2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede 
personer registreres på funktion 5.58.81 gruppering 012. 
 
Det bemærkes, at udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter aktivlovens § 
29 nu er samlet på gruppering 17. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til visse grupper af flygt-
ninge registreres på funktion 5.57.74. 
 
Fra 1. januar 2014 skal forsørgelsesudgifterne (dvs. uddannelseshjælp eller kontant-
hjælp) til personer under 30 år, som har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diag-
nosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korte-
revarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse og uspecificeret ikke organisk betinget 
psykose og emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, konteres på hhv. 
gruppering 013 og 018 afhængigt af om de har forsørgelsespligt ej, jf. § 23, stk. 2, nr. 5 
og 6 (uddannelseshjælp), og § 25, stk. 2,nr. 5 og 6, i lov om aktiv social politik. 
 
Efter § 100, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen ikke modtage refusion af 
udgifter til uddannelseshjælp og kontanthjælp, når tilbud ikke er givet i overensstem-
melse med reglerne i kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen 
mister således refusionen for udgifter til uddannelseshjælp og kontanthjælp for de peri-
oder, hvor reglerne om tilbuddets længde og tidspunktet for, hvornår den ledige skal 
være påbegyndt tilbud, ikke er opfyldt. Kommunernes pligt til at give tilbud efter kapitel 
17, indebærer dels, at tilbuddene skal gives og kunne påbegyndes inden for en given 
frist, og dels at tilbud skal have en vis længde. Det afgørende for at bevare refusionen 
er, om kommunen har efterlevet sine forpligtelser til at give tilbud efter kapitel 17, fx at 
tilbud skal være afgivet således, at det kan påbegyndes inden for den i loven fastsatte 
frist. Bestemmelsen er suspenderet i 2013 og 2014.  
 

Fra 1. januar 2014 konsekvensrettes refusionsreglerne som følge af kontanthjælpsre-

formen, således at staten refunderer kommunernes udgifter til kontant- og uddannel-

seshjælp og særlig støtte under aktive perioder med 50 pct. i forbindelse med virksom-

hedspraktik og ordinær uddannelse og med 30 pct. ved deltagelse i øvrig vejledning og 

opkvalificering. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgel-

sesudgifter til kontant- og uddannelseshjælp samt særlig støtte. Der henvises til be-

kendtgørelsen om kommunernes ret til refusion af udgifterne til uddannelseshjælp, kon-

tanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourceforløbs-

ydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 

eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender tilbage i arbejde.  
 
Der er på funktion 5.57.73 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået 
i det følgende. 
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002 Kontanthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i kapi-
tel 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberetti-
get (§ 100, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres ikke-refusionsberettigede udgifter til kontanthjælp efter 
§ 100, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om de tilfælde, 
hvor tilbud ikke er givet i overensstemmelse med reglerne i kapitel 17 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Grupperingen anvendes i 2013 
og 2014 alene til afløbsudgifter, som følge af suspension af strafrefusi-
onen med 100 pct. kommunal finansiering i 2013 og 2014. 
 

004 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder 

Her registreres udgifter til uddannelseshjælp til personer under 30 år 
uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der ikke er i aktivt til-
bud (passive perioder), jf. § 23 i lov om aktiv socialpolitik. 
Endvidere registreres udgifter til aktivitetstillæg til de personer, der har 
tilkendegivet, at de pågældende ønsker et aktivt tilbud efter lov om ak-
tiv beskæftigelsespolitik. 

 

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

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

 
Desuden registreres udgifter til kontanthjælp til personer under 30 år, 
der forsørger eget barn i hjemmet, jf. § 25, stk. 3, nr. 1, 2 og 3, i lov om 
aktiv social politik. 
 
Desuden registreres udgifter til personer under 30 år, som har en do- 
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kumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizo-
typisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psy-
kotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget 
psykose og emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, 
og som har forsørgelsespligt over for børn, jf. § 25, stk. 3, nr. 5, i lov 
om aktiv social politik. 

 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her.  
 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 
  016 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 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 modtagere af kontant- og ud-
dannelseshjælp registreres her. Særlig støtte efter § 34 til personer, 
som ikke modtager uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp ef-
ter § 25, registreres også på denne gruppering.. 

 
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbs-
ydelse eller særlig uddannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kon-
tanthjælp under forrevalidering, revalidering og til aktiverede kontant-
hjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10 og 11 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, konteres under funktion 
5.57.75, gruppering 004, hvor der gives 50 pct. i statsrefusion til udgif-
terne, eller under funktion 5.57.75, gruppering 005, hvor der gives 30 
pct. statsrefusion af udgifterne. 

  

  017  Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i 
lov om aktiv socialpolitik) 

    Her registreres udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter § 
29 i lov om aktiv socialpolitik 

Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
  018  Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 

25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 2 nr. 3, § 25, stk. 3 nr. 6 og § 25 a i lov om 
aktiv socialpolitik) 

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

 
Endvidere registreres udgifterne til personer under 30 år, som har en 
dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, ski-
zotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende 
psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk be-
tinget psykose og emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderline-
type, som ikke er forsørgere og som ikke bor hos en eller begge foræl-
dre, jf. § 25, stk. 3, nr. 6. 
 
Endvidere registreres udgifter til kontanthjælp til gravide kvinder, som 
har passeret 12. svangerskabsuge, jf. § 25, stk. 3, nr. 4, i lov om aktiv 
socialpolitik. 
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Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper regi-
streres ligeledes her. 

 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

 
  019  Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret 

til social pension og til visse førtidspensionister med 30 pct. refu-
sion (§§ 25 a, 27 og 27 a i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der har nået efter-
lønsalderen, og som ikke kan få social pension på grund af betingel-
serne om optjening, jf. § 27 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
Udgifter til støtte til børn under 18 år af disse personer, jf. § 27, stk. 2, 
registreres ligeledes her. 

 
Endvidere registreres her udgifter til kontanthjælp til personer, der ikke 
modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne om optjening, jf. 
§ 27 a. 
 
Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper regi-
streres ligeledes her. 

 
    Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 
  020  Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 

3, nr. 7, 8, 9 og 10, § 25, stk. 4 og § 25 a, i lov om aktiv socialpoli-
tik) 

    Her registreres kontanthjælp til såvel hjemmeboende som udeboende 
personer under 30 år, som har en erhvervskompetencegivende uddan-
nelse og som ikke har forsørgelsespligt over for børn, og som ikke har 
haft væsentlige indtægter, jf. § 25, stk. 1, nr. 3 og 4, i lov om aktiv soci-
alpolitik.  

 
Endvidere registreres her udgifter til tillæg til personer under 30 år, der 
har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager 
kontanthjælp efter § 25, stk. 3, nr. 3, 7, 8, 9 eller 10, jf. § 25, stk. 4.  
 
Endvidere registreres udgifter til aktivitetstillæg til de personer, der har 
tilkendegivet, at de pågældende ønsker et aktivt tilbud efter lov om ak-
tiv beskæftigelsespolitik. 

 
 

Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

091  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 
i lov om aktiv socialpolitik samt § 111 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats samt § 164 i lov om social service) 

 
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 35 pct. statsrefusi-
on, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser mv., jf. §§ 91, 93 og 
94 i lov om aktiv socialpolitik. 
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  092  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 

i lov om aktiv socialpolitik samt § 111 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats samt § 164 i lov om social service) 

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 
og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 50 pct. statsrefusi-
on før 1. juli 2006, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser mv., jf. 
§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
  093  Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i 
    lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres tilbagebetalinger af særlig støtte efter § 34 i lov om ak-
tiv socialpolitik til dækning af renter og afdrag vedrørende ejerboliger 
og andelsboliger, samt af hjælp til boligindskud og lignende, jf. § 92 i 
lov om aktiv socialpolitik. 

 
Endvidere registreres her tilbagebetaling vedrørende terminsydelser 
mv. efter bistandsloven, jf. § 25, stk. 1, nr. 2, og stk. 2 i lov om social 
bistand. 
 

  094  Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i 
lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres tilbagebetalinger af særlig støtte, som er blevet udbetalt 
før 1. juli 2006, efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til dækning af ren-
ter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, samt af hjælp til 
boligindskud og lignende, jf. § 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere 
registreres her tilbagebetaling vedrørende terminsydelser mv. efter bi-
standsloven, jf. § 25, stk. 1, nr. 2, og stk. 2 i lov om social bistand. 
 

  095  Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 
    pct. refusion (§ 29 i lov om aktiv socialpolitik) 
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Her registreres tilbagebetalinger af løbende hjælp til visse persongrup-
per efter § 29 i lov om aktiv socialpolitik. 

 

  096  Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. 
juli 2006 med 50 pct. refusion. 

Her registreres udgifter til kontanthjælp m.v. jf. gruppering 13,16,18,19 
og 20, der vedrører perioden før 1. juli 2006, og hvortil der før 1. juli 
2006 blev givet 50 pct. i statsrefusion.. 
 

097  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion 
  Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 
  og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 30 pct. statsrefusi-
  on efter 1. januar 2011.  
 

På funktion 5.57.73 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriserede grupperinger: 
 

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094. 
Grupperingen vedrører kun kontanthjælp m.v., som er udbetalt før 1. 
juli 2006. Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil dermed 
fremstå som en negativ indtægt. 

 

002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 013, 016, 017, 018-020 

minus grp. 097 

  

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

tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision). 
 
  004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. grp. 091, 093 og 095 

med 35 pct. refusion 
 Grupperingen vedrører kun kontanthjælp m.v., som er udbetalt før 1. 
januar 2010. Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil der-
med fremstå som en negativ indtægt. 

 
  020 Tilskud fra EU 
 
  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusi-

on på grp.. 096 

 
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 konte-
ringsreglerne for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen, jf. i øvrigt § 107 i lov om 
aktivsocialpolitik, § 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 133 i lov om social 
service.  
 
På funktion 5.57.74 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende regi-
streres dog under hovedart 1. 
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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. refu-
sion:  
 
Udgifter til kontanthjælp, og engangshjælp efter §§ 25 og 25 a; til tillæg 
til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte 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 optjening, jf. 
§ 27; til hjælp til flygtninge, der ikke modtager fuld førtidspension pga. 
betingelserne om optjening, jf. § 27 a samt udgifter til særlig støtte efter 
§ 34. 
 
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 uledsage-
de flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrati-
onsloven. Kontanthjælp efter § 25 under forrevalidering registreres lige-
ledes 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. refu-
sion; udgifter til revalideringsydelse efter § 52, til løntilskud ved optræ- 
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ning efter § 63 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats; til støtte til sær-
lige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering efter §§ 63 og 
64; til tilskud mv. til selvstændig virksomhed efter § 65 og til hjælp til 
værktøj, 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 
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. 

 
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis 
personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicap-
pede flygtninge, som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, re-
gistreres 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 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. 

 
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis 
personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicap-
pede flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, re-
gistreres 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 §§ 41 og 42 i lov om social service og merudgifter mv. 
for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter § 100 i lov om 
social service i de første 3 år med 100 pct. refusion (jf. funktion 5.57.72 
gruppering 009, 010, 015). Dette gælder både for flygtninge, der har 
fået 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. 
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5.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 
På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontant- og ud-
dannelseshjælp, engangshjælp, løntilskud og beskæftigelsestillæg til kontanthjælps- og 
uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
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 kontanthjælps- og uddannelseshjælps-
modtagere efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funk-
tion 5.68.90.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af 
visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74. 
 
Fra 1. januar 2011 ændredes refusionssatserne, således at staten refunderer kommu-
nernes udgifter til kontant- og uddannelseshjælp og særlig støtte under aktive perioder 
med 50 pct. i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse og med 30 
pct. ved deltagelse i øvrig vejledning og opkvalificering.  
 
Fra 1. januar 2014 omfattes udgifter til uddannelseshjælp af samme refusionsregler 
(50. pct./30 pct.). Der henvises til bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af 
udgifterne til uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, 
ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist ven-
der til i arbejde.  
 
På funktion 5.57.75 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001  Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder 
(inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 

Her registreres udgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. 
aktivitetstillæg) til uddannelses- og aktivitetsparate personer under 30 
år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der er i aktivt tilbud i 
form af ordinær uddannelse og virksomhedspraktik og nytteindsats 
(aktive perioder), jf. §§ 11 og 23-24 i lov om aktiv socialpolitik samt § 
22, stk.7, § 32, stk. 1, nr. 1, og kapitel 11 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats.  

 
002  Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder 

(inklusive aktiveringstillæg), jf §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 

Her registreres udgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. 
aktivitetstilllæg) til uddannelses- og aktivitetsparate personer under 30 
år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der er i aktivt tilbud i 
form af øvrig vejledning og opkvalificering (aktive perioder), jf. §§ 11 og 
23-24 i lov om aktiv socialpolitik samt § 22, stk.7, og § 32, stk. 1, nr. 2, i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

004  Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik)  

Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i tilbud efter 
kapitel 10, jf. § 32, stk. 1, nr. 1, og kapitel 11, jf. § 45, stk. 2, i lov om 
aktiv beskæftigelsesindsats.  
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Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbs-
ydelse eller særlig uddannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kon-
tanthjælp under forrevalidering eller revalideringsydelse, registreres li-
geledes på denne gruppering. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 

005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i tilbud efter 
kapitel 10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbs-
ydelse eller særlig uddannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kon-
tanthjælp under forrevalidering eller revalideringsydelse registreres li-
geledes på denne gruppering. 
Der ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
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   010  Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusi-

on 

Her registreres de kommunale udgifter til uddannelseshjælp, kontant-
hjælp og engangshjælp til personer i tilbud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 
1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, øvrig vejledning og 
opkvalificering i form af kontanthjælp, engangshjælp og nedsat kon-
tanthjælp efter § 39 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 38, stk. 2, og 45, 
stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Udgifter til særlig støtte efter § 34 i forbindelse med tilbud til uddannel-
seshjælpsmodtagere eller kontanthjælpsmodtagere efter kapitel 10, jf. 
§ 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på 
gruppering 005.   
 
Endvidere registreres udgifter til aktivitetstillæg til personer med en er-
hvervskompetencegivende uddannelse, der er under 30 år og visiteret 
som aktivitetsparate. 
 
Der ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Endelig skal forsørgelsesudgifterne fra 1. februar 2007 til personer i til-
bud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1, nr. 1, ordinær uddannelse og kapitel 
11 Virksomhedspraktik mv., som er under 30 år, og som har en doku-
menteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizoty-
pisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psyko-
tisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget 
psykose og emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, 
jf. § 25, stk. 3, nr. 5 og 6, i lov om aktiv social politik, registreres her. 

 
  011   Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion 

(lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51)  

Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælps-
modtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende efter 
kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, i forbindelse med an-
sættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51 og § 63 og § 
64, stk. 3. Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til 
løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommu-
nale virksomheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.98. 
Endvidere registreres udgiften til supplerende kontanthjælp til løn op til 
niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik. 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

  012  Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob 

Her registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og 
mindre arbejdspladsindretning efter § 100, så personer med nedsat ar-
bejdsevne kan opnå eller fastholde ansættelse uden løntilskud, eller 
drive selvstændig virksomhed. 
 
Endelig registreres her udgiften efter § 100 til hjælpemidler i form af ar-
bejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning til personer ansat i 
seniorjob, jf. lov om seniorjob. 
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Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne, jf. § 123, stk. 3, i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
  014  Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion (lov om 

aktiv socialpolitik §§ 25, 25 a, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4)  

Her registreres udgifter til kontanthjælp efter § 25 til personer under for-
revalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og af-
klarende aktiviteter før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, jf. § 46, 
stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 
47, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her. 

 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af 
kontanthjælp under forrevalidering registreres på gruppering 005. Der 
ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

015   Kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til kontanthjælp efter § 25 i lov om aktiv social-
politik til personer under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager 
i erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter før det erhvervsmæssige 
sigte er afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige for-
sørgelsesgrundlag, jf. § 47, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af 
kontanthjælp under forrevalidering registreres på gruppering 004.  
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 

016  Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær 
uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. re-
fusion  
Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp og 
engangshjælp til personer i tilbud efter i form af kontanthjælp, en-
gangshjælp og nedsat kontanthjælp efter § 39 i lov om aktiv socialpoli-
tik, jf. §§ 38, stk. 2, og 45, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 
 
Udgifter til særlig støtte efter § 34 i forbindelse med tilbud til kontant-
hjælpsmodtagere efter kapitel 10 og kapitel 11 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats registreres på gruppering 004. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Endelig skal forsørgelsesudgifterne fra 1. februar 2007 til personer i til-
bud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1 nr. 2, som er under 30 år, og som 
har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizo-
freni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, kortereva-
rende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke orga-
nisk betinget psykose og emotionel ustabil personlighedsstruktur af 
borderlinetype, jf. § 25, stk. 3, nr. 5 og 6, i lov om aktiv social politik, re-
gistreres her. 
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  093  Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. re-
fusion 

Her registreres tilbagebetaling af hjælp til aktiverede kontant- og ud-
dannelseshjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere herunder ter-
minsydelser mv. ydet efter § 34, jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpoli-
tik. Endvidere registreres her tilbagebetaling af kontanthjælp til perso-
ner under 30 år i visitations- og mellemperioderne ydet frem til 
31.12.2003, jf. §§ 91-94 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres 
tilbagebetaling af forsørgelseshjælp efter kapitel 10 og kapitel 11, samt 
løntilskud efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og starthjælps-
modtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt §§ 
91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endelig registreres tilbagebetalin-
ger af hjælp udbetalt i henhold til lov om kommunal aktivering. Tilbage-
betaling af godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats registreres fra 2014 dog på 5.68.90 gruppering 015. 
 

  094  Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. re-
fusion 

Her registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp efter kapitel 10 og 
kapitel 11, samt løntilskud efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere 
og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetaling af 
godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registre-
res fra 2014 dog på 5.68.90 gruppering 015. 

 
  096  Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til hjælp til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
og starthjælpsmodtagere mv. jf. gruppering 4,10,11,12 og 14, der ved-
rører ydelsesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der før 1. juli 2006 blev 
givet 50 pct. i statsrefusion. 

 
  097 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. 
   refusion 

Her registreres tilbagebetaling af hjælp til aktiverede kontant- og ud-
dannelseshjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere herunder ter-
minsydelser mv. ydet efter § 34, jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpoli-
tik. Desuden registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp efter kapi-
tel 10 og kapitel 11, samt løntilskud efter kapitel 12 til kontanthjælps-
modtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. 

 
På funktion 5.57.75 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriseret grupperinger: 
  
  001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på 

gruppering 094 

    Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil dermed fremstå 
som en negativ indtægt. 

  002 Refusion af udgifterne med 50 pct. Refusion på gruppering 001, 
004, 011, 012, 015 og 016 minus grp. 093.  

  003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og 
tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) 

  004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 
010, 014 minus gruppering 097.
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  020 Tilskud fra EU 

  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusi-
on på grp. 096 

 

5.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensio-
nister. 
 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen skal vise kommuner-
nes finansieringsbidrag til boligydelsen.  
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
 
 

001 Tilskud til lejere 

På grupperingen registreres udgifter til boligydelse, der gives som til-
skud, herunder tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der 
overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger). Endvi-
dere registreres boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, 
hvor samtlige personer er lejere. 

 
002 Lån til lejere af én og tofamilieshuse 

  Her konteres lån til lejere af én og tofamilieshuse 

 

003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.  

Tilskud inkl. lån til personer i øvrige kollektive bofællesskaber registre-
res på gruppering 003. Afgørende for registreringen af boligydelsen til 
kollektive bofællesskaber er således, hvorvidt boligydelsen ydes som 
tilskud eller som tilskud og lån. 
 

  005    Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 

   Her konteres tilskud til lejebetaling i ældreboliger 

 
  006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger 

   Her konteres boligydelse ydet til lejere i boliger i friplejeboliger. 

 
  091 Efterreguleringer 

   Her konteres efterreguleringer. 

 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter 

   Ved betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. 

Ved tilbagebetaling af lån debiteres gruppering 002 eller 003. Senest i forbindelse med 
regnskabsafslutningen 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
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betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen 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. 
 
 

5.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering 
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. 
 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen skal vise kommuner-
nes finansieringsbidrag til boligsikringen. 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
 

001 Boligsikring som lån  
Her registreres udgifter til boligsikringslån i ejerboliger for førtidspensi-
onister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 

 
  002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud  
   efter § 29 b 

Her registreres foruden boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere -
huslejetilskud til nedbringelse af lejen for visse lejere efter § 29 b i lov 
om individuel boligstøtte. Indfasingsstøtte i forbindelse med byfornyel-
se, jf. § 15 i byfornyelsesloven, skal registreres på funktion 0.25.15, 
gruppering 005. 

 
  003 Boligsikring som tilskud og lån  

Her registreres udgifter til boligsikring i andelsboliger for førtidspensio-
nister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
Registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, 
hvor samtlige beboere er lejere, foretages på gruppering 006. Dvs. af-
gørende for registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber 
er, hvorvidt boligsikringen ydes som tilskud eller som tilskud/ lån. 

 
  005  Boligsikring som tilskud 

Her registreres udgifter til boligsikring som tilskud for førtidspensionister 
m.fl. 

 
006 Almindelig boligsikring  

Her registreres boligsikring, almindelig tilskud, tilskud til personer i kol-
lektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og kom-
pensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen 
(ustøttede og private plejeboliger) 

 
  007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 
   Her registreres boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl.
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  008 Tilskud til erhvervslejere 
   Her registreres boligsikring til erhvervslejere. 
 
 009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger 
  Her konteres boligsikring ydet til lejere i friplejeboliger. 
 
 010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion 

Her konteres den del af boligsikringen, der ydes efter de særlige regler 
i lov om individuel boligstøtte § 14, stk. 6 til personer med særlige fysi-
ske eller psykiske behov. Der ydes ikke refusion for disse udgifter. 
Efterreguleringer foretages på gruppering 092. 
  

  091 Efterregulering 
   Her konteres efterreguleringer, jf. også gruppering 092. 
 
  092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion 
   Her konteres efterreguleringer af den del af boligsikringen, der ydes 

efter de særlige regler i lov om individuel boligstøtte § 14, stk. 6 til per-
soner med særlige fysiske eller psykiske behov. Der ydes ikke refusion 
for disse udgifter. 

 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter  
   Ved betaling af renter og afdrag krediteres gruppering 093. 
 
På gruppering 001 Boligsikring som lån registreres udgifter til boligsikring i ejerboliger 
for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
På gruppering 002 Boligsikring til byfornyelse m.v. registreres foruden boligsikring til 
byfornyelse m.v. for lejere også eventuel indfasingsstøtte ydet i forbindelse med byfor-
nyelse, jf. § 15 i byfonyelsesloven. 
 
På gruppering 003 Boligsikring som tilskud og lån registreres udgifter til boligsikring i 
andelsboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om 
social service og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
Det bemærkes, at registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, 
hvor samtlige beboere er lejere, foretages på gruppering 006. Dvs. afgørende for hvor 
registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber sker, er hvorvidt boligsikrin-
gen ydes som tilskud eller som en kombination af tilskud og lån. 
 
På gruppering 005 Boligsikring som tilskud registreres udgifter til boligsikring som til-
skud for førtidspensionister m.fl. 
 
På gruppering 006 Almindelig boligsikring registreres boligsikring, almindelig tilskud, 
tilskud til personer i kollektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og 
kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og 
private plejeboliger) 
 
Vedrørende gruppering 093 – tilbagebetaling af lån og renter: 
Ved udbetaling af lån debiteres gruppering 001 og 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 renter og afdrag krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regnskabs-
afslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres 9.75.99. Kontrollen med 
tilbagebetalingen af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.38.37 og 8.48.49, 
men indbetaling skal også i dette tilfælde ske på gruppering 093, så refusionsbeløbet
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som følge heraf reguleres tilsvarende. 

 

5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 

På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikre-

de, hvortil kommunen i 2010 bidrog til finansieringen med 25 eller 50 pct. af udgifterne, 

jf. § 82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Fra 1. januar 2011 registreres udgifter 

vedrørende arbejdsløshedsdagpenge med 50, 70 eller 100 pct. medfinansiering, jf. § 

82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 

Kommunens bidrag til finansiering af udgifterne til dagpenge registreres på art 4.6 Beta-

linger til staten. 

 

 001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag for 2010 i henhold til måned-

lige opgørelser fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag på 25 pct. 

Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under aktivering i 2010 udbetalt af 

arbejdsløshedskasserne, jf. § 82 a, stk. 3, 1. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsik-

ring mv. 

 

 002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag for 2010 i henhold til måned-

lige opgørelser fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag på 50 pct. 

Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge uden aktivering udbetalt af ar-

bejdsløshedskasserne, jf. § 82 a, stk.3, 2. pkt. i lov om arbejdsløshedsforsikring 

mv. 

 

 003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag i henhold til månedlige op-

gørelser fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag på 100 pct. Udgif-

terne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under aktivering ved manglende retti-

dighed, jf. § 82 a, stk. 3, 3. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., der træder 

i kraft den 3. januar 2011. Grupperingen anvendes i 2013 og 2014 alene til af-

løbsudgifter, som følge af suspensionen af strafrefusionen med 100 pct. kommu-

nal medfinansiering fra og med uge 1 i 2013 til og med uge 52 i 2014. 

 
 004 Berigtigelser 

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

 
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede le-
dige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Her registreres kommunens medfinansiering af 50 pct. af statens udgifter til be-

fordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses-indsats, 

jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. A-kasserne udbetaler befor-

dringsgodtgørelse til forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalifice-

ring, seks ugers selvvalgt uddannelse, virksomhedspraktik eller som ansættes 

med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere. Medfinansiering af befordringsgodt-

gørelse til modtagere af arbejdsmarkedsydelse registreres ligeledes her.
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 006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 50 pct. i aktive perioder i 

henhold til månedlige opgørelser. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge 

under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82 a, stk. 3, 2. pkt. i lov 

om arbejdsløshedsforsikring mv. 

 

 007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i aktive perioder i 

henhold til månedlige opgørelser.. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge 

under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82 a, stk. 3, 1. pkt., i 

lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 

 

 008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i passive perioder 

i henhold til månedlige opgørelser. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge 

i passive perioder udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82 a, stk. 3, 1. pkt., i 

lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 

 

Udgifter til 70 pct. kommunal medfinansiering af dagpenge ved ikke-rettidige pe-

rioder registreres ligeledes på denne gruppering fra og med uge 1 i 2013 til og 

med uge 52 i 2014. 

 

009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. 

kommunalt bidrag  

Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i henhold til må-

nedlige opgørelser. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under aktive-

ring udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82 a, stk. 3, 1. pkt., i lov om ar-

bejdsløshedsforsikring mv. 

 

Grupperingen anvendes med virkning for budget 2013 alene til efterreguleringer 

vedrørende regnskaberne 2012, 2013 og 2014, da uddannelsesydelse med en 

overgangsordning er afskaffet med virkning fra den 5. marts 2012. 

 

010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kom-

munal finansiering 

Her registreres kommunens medfinansiering på 50 pct. af udgifterne til midlerti-

dig arbejdsmarkedsydelse under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, 

jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.(Midlertidig arbejdsmar-

kedsydelse mv.).  

 

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

munal finansiering 

Her registreres kommunens medfinansiering på 70 pct. af udgifterne til midlerti-

dig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder udbetalt af arbejdsløshedskasser-

ne, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midlertidig ar-

bejdsmarkedsydelse mv.). 
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5.57.79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydel-
sesordning 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering og for-
sørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 2013, jf. lov om uddannelsesordning 
til ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. På denne funktion registreres fra 1. ja-
nuar 2014 endvidere driftsudgifterne og udgifterne til løntilskud til ledige på den midler-
tidige arbejdsmarkedsydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsfor-
sikring mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.). 
Det bemærkes, at lønnen til personer, som er ansat i kommunen med løntilskud, skal 
registreres der, hvor personen er ansat. Det er udelukkende løntilskuddet, der skal 
registreres på denne funktion. 
 
Der er på funktion 5.57.79 autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

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

 

002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse og virksomhedspraktik 

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

 

003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt 

deres dagpengeret med 50 pct. refusion 
Her registreres driftsudgifter og -indtægter til uddannelse, dvs. køb af uddannelse 
og deltagerbetaling, i forbindelse med uddannelsesordningen for ledige, som har 
opbrugt deres dagpengeret, jf. § 4 i lov om uddannelsesordning for ledige, som 
har opbrugt deres dagpengeret.  Endvidere registreres udgifter til befordring efter 
§ 5, stk. 1, i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dag-
pengeret. Transportudgifter efter § 5, stk. 4, i lov om uddannelsesordning for le-
dige, som har opbrugt deres dagpengeret, skal registreres på gruppering 007. 
Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter, jf. § 23, stk. 2, i lov om ud-
dannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.  
 
004 Løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. re-
fusion 
Her registreres udgifter til løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpenge-
ret, jf. § 75 d i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommu-
nernes udgifter med 50 pct. 
 
005 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejds-
markedsydelse, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Mid-
lertidig arbejdsmarkedsydelse mv.). Staten refunderer kommunernes udgifter 
med 50 pct. 
  
006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning 
med 50 pct. refusion 
Her registreres driftsudgifter og -indtægter til uddannelse, i forbindelse med den 
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midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning for ledige, som har opbrugt deres 
dagpengeret, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midlerti-
dig arbejdsmarkedsydelse mv.). Staten refunderer kommunernes udgifter med 
50 pct. 
 
007 Dækning af transportudgifter til ledige, der har opbrugt deres dagpen-
geret med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til dækning af transport efter § 5, stk. 4, i lov om uddan-
nelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Udgifter til befor-
dring efter § 5, stk. 1, i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt 
deres dagpengeret, skal registreres på gruppering 003. Der ydes 50 
pct.statsrefusion af udgifterne. 
 
 
091 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 
pct. refusion. 
Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse til ledi-
ge, som har opbrugt deres dagpengeret, og som ikke er i uddannelse efter § 19, 
jf. § 9 og § 23, stk. 3, 2 pkt. i lov om uddannelsesordning for ledige, som har op-
brugt deres dagpengeret. 
 
092 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 
pct. refusion 
Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse til ledi-
ge, som har opbrugt deres dagpengeret, og som er i uddannelse efter § 19, jf. § 
9 og § 23, stk. 3, 1 pkt. i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt 
deres dagpengeret. 

 
Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2: 
 

001 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder 
med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp. 091 

 
002 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse 
og til løntilskud med 50 pct. refusion, grp. 002 og 004 minus grp. 092 

 
003 Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige, 
som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion, grp. 003 og 007 

 
004 Berigtigelser 
 
005 Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 

med 50 pct. refusion, grp. 005. 
006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse 

med 50 pct. refusion, grp. 006. 
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REVALIDERING MV. (58) 
 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende reva-
lideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstil-
linger i målgruppen § 2, nr. 4, 6, 7 og 8 jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

5.58.80 Revalidering 
Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Ligeledes registreres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse for revaliden-
der samt udgifter til hjælpemidler i ustøttet beskæftigelse, jf. kapitel 14 og 15 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Endvidere registreres på denne funktion lønudgifter til personer i fleksjob på revalide-
ringsinstitutioner, jf. § 71, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet 
til disse personer i fleksjob efter § 71, stk. 2-4, som registreres på funktion 5.58.80, 
indtægtsføres på nærværende funktion.  
 
Tilsvarende registreres på denne funktion lønudgifter til personer i løntilskudsstillinger i 
målgruppen § 2, nr. 6 og 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-
job) på revalideringsinstitutioner, jf. § 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntil-
skuddet til disse personer efter § 63, jf. § 64, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærværende funktion. 
 
Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp og engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv 
socialpolitik til personer under forrevalidering registreres særskilt på gruppering 14 og 
15, funktion 5.57.75. 
 
Registrering af udgifterne og den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med 
revalidering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. tidligere § 119, 
stk. 1, nu § 118, og uddannelsesaktiviteter efter § 12, jf. § 100, stk. 2, i lov om aktiv 
socialpolitik, registreres fra 1. januar 2011 på funktion 5.68.90. 
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87 
registreres på funktion 5.38.58, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og 
samværstilbud efter § 88 registreres på funktion 5.38.59. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
 001  Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 50 

pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a) 
Her registreres udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til bolig pga. 
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nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender og forrevali-
dender, der modtager den halve revalideringsydelse efter § 64 og § 64 
a i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifter-
ne. 
 

  002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpoli-
tik § 52, stk. 3) 
Her registreres udgifter til revalideringsydelse med 30 pct. statsrefusi-
on, jf. aktivlovens § 52 hvor revalidenden deltager i tilbud efter § 32, 
stk. 1, nr. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det gælder såvel 
den fulde revalideringsydelse som den halve revalideringsydelse til re-
validender under 25 år. Endvidere registreres her udgifterne til de må-
nedlige tillæg til revalidender under 25 år, som får den halve revalide-
ringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. § 52, stk. 3. Der ydes 
30 pct. statsrefusion til udgifterne. 

 
 003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion  

Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejds-
pladsindretning) efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Det bemærkes, at udgifter til undervisningsmaterialer efter §§ 76-77 re-
gistreres på funktion 5.68.90, grp. 006 Øvrige driftsudgifter for revali-
dender/forrevalidender. 
 
Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter, jf. § 120 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

 004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (§ 71, stk. 1 

i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
 

Her registreres lønudgifter til personer i fleksjob på revalideringsinstitu-
tioner, jf. § 71, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntil-
skuddet til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner efter § 71, 
stk. 2-4, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærvæ-
rende funktion. 

 
 005 Løn til personer i personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, 

nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 
på revalideringsinstitutioner (§ 57 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats) 
Her registreres lønudgifter til personer i personer i løntilskudsstillinger i 
målgruppen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner, jf. § 57 i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til personer i løntilskudsstillin-
ger i målgruppen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner efter § 63, jf. § 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.8 - side  3 

  

Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 

 

64, stk. 5, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nær-
værende funktion. 

 
  006  Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (lov om 

aktiv socialpolitik § 65) 
Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der ønsker 
at etablere selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpoli-
tik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revalidender, efter 
§ 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. statsrefusion til 
udgifterne. 
 

  008  Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntil-
skud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
§ 51, jf. § 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2) 

Her registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats med 65 pct. statsrefusion til revalidender, som 
er under optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked 
jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51 og § 64, stk. 4. 

 
Endvidere konteres tilskud op til niveauet for revalideringsydelsen for 
revalidender i praktik, elever og lærlinge her, jf. lov om aktiv socialpoli-
tik § 51, stk. 2. 
 

   011  Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 
65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3 og lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2) 

Her registreres udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virk-
somhedsrevalidering med 65 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 52, jf. § 
47, stk. 3, nr. 1 og 3. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse 
som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år i forbin-
delse med virksomhedsrevalidering. 

 
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. 3. 
 

012  Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv social
  politik § 52, stk. 3) 

 Her registreres udgifter til revalideringsydelse med 50 pct. statsrefusi-
on, jf. aktivlovens § 52, hvor revalidenden deltager i tilbud efter § 32, 
stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det gælder såvel 
den fulde revalideringsydelse som den halve revalideringsydelse til re-
validender under 25 år. Endvidere registreres her udgifterne til de må-
nedlige tillæg til revalidender under 25 år, som får den halve revalide-
ringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. § 52, stk. 3. Der ydes 
50 pct. statsrefusion til udgifterne. 
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013  Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats  
 
Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Det bemærkes, at udgifter til undervis-
ningsmaterialer og hjælpemidler efter §§ 76-77 registreres på hhv. 
funktion 5.68.90 gruppering 006 og funktion 5.58.80 gruppering 003. 
 
Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
 

   091  Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt 
med 50 pct. refusion 

 Her registreres tilbagebetalinger af revalideringsydelse med 50 pct. i 
statsrefusion, hjælp i forbindelse med virksomhedsrevalidering ydet 
med 50 pct. statsrefusion, jf. §§ 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, 
samt hjælp i forbindelse med virksomhedspraktik efter kapitel 11 og 
løntilskud efter kapitel 12, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 
 
Her registreres endelig tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af 
selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik med 50 
pct. statsrefusion. 

 
   092  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65 og §§ 93-

94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats). 

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp i forbindelse med virksom-
hedspraktik efter kapitel 11 og løntilskud efter kapitel 12, jf. § 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) 

Her registreres tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af selvstændig 
virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres 
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tilbagebetalinger at lån ydet i henhold til bistandslovens § 43, stk. 8 og 
9 (før 1. januar 1998 § 43, stk. 9 og 10) 094 Tilbagebetaling af hjælp 
ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistands-
lovens § 43, stk. 8 og 9) 

 
094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse ydet med 30 pct. refusion 
 Her registreres tilbagebetalinger af revalideringsydelser med 30 pct. i 
 statsrefusion. 

 
   096  Efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. vedr. perioden før 1. 

juli 2006 med 50 pct. refusion 

Her registreres udgifter til hjælp til revalideringsydelse med 50 pct. re-
fusion, der vedrører ydelsesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der gi-
ves 50 pct. i statsrefusion 

 
 

På funktion 5.58.80 anvendes dranst 2, hvor der er følgende autoriserede grupperinger: 
   
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 

006, 012 og 013, minus 091 og 093 
  003 Berigtigelser  
  004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion 

på gruppering 008, 011 minus 092   
  009 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på grp. 002, minus 094 
  030 Refusion af efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. med 50 

pct. refusion på gruppering 096 
 

5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstil-
linger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tid-
ligere skånejob) samt udgifter til ledighedsydelse 
 
På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i 
arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6 
og 8 ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob og job til handi-
cappede) udgifter til særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse, jf. kapitel 7 i lov om 
aktiv socialpolitik. 
Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften til 
personer i fleksjob og løntilskudsstillinger 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. 
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Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001  Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 30 pct. refusion 
(§ 74 f, stk. 1-3) 

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 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 020. 

 
002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervs-

drivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberet-
tiget løntilskud (§ 122, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats) 

 
Her registreres fra 1. juli 2006 alle udgifter til løntilskud til fleksjob og 
selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, 
som ikke er refusionsberettiget som følge af manglende dokumentati-
on, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 122, stk. 3.  

 
003 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats 
 Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats 
 
004  Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats 
Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdspladsredskaber og ar-
bejdspladsindretning) efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. Det bemærkes, at udgifter til undervisningsmaterialer efter §§ 
76-77 registreres på funktion 5.68.90 gruppering 009. 
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Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120, stk. 1, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget § 104, stk. 1, i lov om 
aktiv socialpolitik)  
 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret 
til fleksjob, når kommunen mister statsrefusionen pga., at personerne 
har modtaget kontant- og/eller starthjælp i en periode på 18 måneder 
inden for 24 måneder efter visitation til fleksjob, jf. § 100, stk. 1, 104, 
stk. 1, og § 104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. 
Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visi-
teret til fleksjob, hvor kommuner mister retten til statsrefusion for udgif-
ter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob, hvis 
kommunen ikke har tilvejebragt det lovmæssige grundlag for afgørel-
sen om fleksjob eller for vurderingen af, om betingelserne for fleksjob 
fortsat er opfyldt, jf. § 104 a. 

 
 008  Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgrup-

pen § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) ifølge lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats med 50 pct. refusion (jf. § 63 og § 64, stk. 7, i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats) 

Her registreres udgifter til løntilskud til personer i målgruppen § 2, nr. 6 
ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der modtager social pen-
sion, og som er ansat i en løntilskudsstilling (tidligere skånejob), hvortil 
staten yder 50 pct. refusion, jf. § 51 og §§ 63 og 64, stk. 7.  

 
Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, der modta-
ger social pension, og som ved ikrafttræden af lov nr. 454 af 10. juni 
1997 er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen indtil op-
hør af stillingen, jf. § 114 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. i 
statsrefusion til udgifterne. 

 
009  Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i mål-

gruppe § 2, nr. 8 med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats (§ 63 og § 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats). 

Her registreres udgifter til løntilskud til handicappede personer, jf. § 2, 
nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke er medlem af 
en arbejdsløshedskasse. Løntilskuddet opgøres efter § 63, jf. § 64, stk. 
6. 
 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.8 - side  8 

  

Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 

 

Der ydes 50 pct. i statsrefusion til løntilskuddet. 
 

  010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h) 

Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 30 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. 

 

012  Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillin-
ger i målgruppen § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede 
personer i målgruppe § 2, nr. 8, efter §§ 74, 76-77 og 99 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats.  

Her registreres udgifter til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning 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) for 
personer i målgruppen efter § 2 nr. 6 (tidligere skånejob) samt udgifter 
efter § 99 ved ansættelse af personer i løntilskudsstillinger i målgrup-
pen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere 
skånejob). 

 
Endelig registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler) for per-
soner med handicap efter § 2, nr. 8, som ikke er medlem af en arbejds-
løshedskasse, samt udgifter efter § 99 ved ansættelse af personer med 
handicap, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, i ustøttet 
beskæftigelse. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til driftsudgifterne. 
 
Denne gruppering anvendes også for regnskab 2009 for så vidt angår 
udgifter til mentorer. Fra Budget 2010 registreres udgifter til mentorer 
for personer i fleksjob m.v. på gruppering 012 eller 017, funktion 
5.68.98. 

 
  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 
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 her. 
 

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

Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen 
her. 

 
015  Løntilskud på 2/3 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 2/3 af lønnen 
her. 

  
016  Tilskud med 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 

65 pct. refusion (§ 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

Her registreres udgifter til tilskud på 1/2 af mindste overenskomstmæs-
sige løn med 65 pct. statsrefusion til personer, der driver selvstændig 
virksomhed og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen 
har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige 
virksomhed (jf. aktivlovens § 74 j). 

 
017  Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 

pct. refusion (§ 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

 Her registreres udgifter til tilskud på 2/3 af mindste overenskomstmæs-
sige løn med 65 pct. statsrefusion til personer, der driver selvstændig 
virksomhed og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen 
har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige 
virksomhed (jf. aktivlovens § 74 j). 

 
  018  Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 

pct. refusion (§ 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik)  

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 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 30 pct. refusion (§ 104, stk. 

1, i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 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. 
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020  Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion (§ 
104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel 
med 30 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. 
 

090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 
ydelse udbetalt med 65 pct. refusion (§ 104, stk.1 og 2) 

   
  091  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 

50 pct. refusion (§§74 e og 74 f) 

 
  092  Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 

ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§§ 74 a, 74 f og 74 h)  

  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: 013, 014, 015, 016 og 017.
  

  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
  løntilskudsstillinger 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. 

 
  095  Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede perso-

ner i målgruppe § 2, nr. 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

Her registreres indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løn-
tilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 8, jf. lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats handicappede personer med 65 pct. i statsrefusion. Indtæg-
terne vedrører betalinger på løntilskud fra gruppering 5.58.81 gruppe-
ring 09. 
 

  096  Efterbetaling af udgifter til løntilskud til handicappede personer 
vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 

Her registreres udgifter til løntilskud til handicappede personer, der 
vedrører ydelsesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der gives 50 pct. i 
statsrefusion 
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097 Indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob med 
100 pct. refusion jfr. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
Her registreres indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleks-
job med 100 pct. refusion jfr. § 111 i Lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. Det er tilbagebetalinger vedrørende de tidligere grupperinger 
03-05 på funktion 5.41. (løntilskud med 100 pct. statsrefusion). Det dre-
jer sig f.eks. om tilbagebetaling på grund af uretmæssigt modtaget løn-
tilskud. 

 
  098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer på ledig-

hedsydelse, i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-
gruppen § 2 nr. 6, samt handicappede personer, jfr. § 111 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 
Det er tilbagebetalinger vedr. gruppering 12 Driftsudgifter til personer i 
fleksjob og løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, 
samt handicappede personer. Det drejer sig primært om uretmæssigt 
modtagne driftsudgifter, der tilbagebetales til kommunen.    
 

  100 Indtægter fra tilbagebetaling af løntilskud med 100 pct. refusion, 
som ikke er refusionsberettigede 

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af løntilskud, som ikke er 
refusionsberettigede. jf. § 121, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats på grund af manglende grundlag for afgørelsen om fleksjob mv. 
Det drejer sig om tilbagebetalinger vedr. gruppering 002 Løntilskud til 
løn til personer i fleksjob og selvstændig erhvervsdrivende med be-
grænsninger i erhvervsevnen. 
  
 

102 Afløb af særlig løntilskudsordning for personer over 55 år 
Her registreres kommunens udgifter til løntilskud til personer over 55 
år, der er omfattet af § 2, nr. 2-3 og har ret til at indgå aftale med en 
privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud efter § 67 
a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer 50 pct. af 
kommunens udgifter til løntilskuddet. Tilgangen til ordningen er ophørt 
pr. 1. januar 2013.   
 

 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 
104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion jf. § 
104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Under tilbud efter kapitel 10, jf. § 
32, stk. 1, nr. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til modtagere af 
ledighedsydelse refunderer staten 30 pct. af kommunens udgifter til le-
dighedsydelse 
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  105  Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydel-
se, ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. 
gruppering 005 og 008. 

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 
ydelse, ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. 
gruppering 005 og 008 (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og § 104 a i lov 
om aktiv socialpolitik). 
 

  106  Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf. § 
104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. 

 Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 50 pct. refusion jf. § 
 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Under tilbud efter kapitel 
 10 § 32, stk.1, nr. 1 og 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
modtagere af ledighedsydelse refunderer staten 50 pct. af kommunens 
udgifter til ledighedsydelse. 
 

 
  109 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 

 ydelse udbetalt med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2 i lov om ak-
tiv socialpolitik) 

   Her registreres indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og 
særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1 og 2. Det 
drejer sig om tilbagebetalinger vedr. grupperingerne 010, , 018, 019 og 
020. 

 111   Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

Her registreres fra 1. januar 2013 udgifter til fleksløntilskud til personer 
med 65 pct. refusion (jf. § 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 

 

 112   Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 
70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

Her registreres udgifter til tilskud med 65 pct. refusion til selvstændigt 
erhvervsdrivende tilkendt fra 1. januar 2013, som på grund af varige 
begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde be-
skæftigelsen i den selvstændige virksomhed (jf. § 70 g i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats). 

 113  Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob 

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt fleksløntilskud til personer i 
fleksjob med 65 pct., jf. § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats.  

 114   Tilbagebetaling af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 

Her registreres indtægter fra tilbagebetalt tilskud til selvstændigt er-
hvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats og § 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 22 af 17. januar 
2013 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejds-
evne. 
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Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
  003 Berigtigelser 

  005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 
pct. refusion (grp. 003, 004, 008, 009, 012,101, 102 og 106 minus 
grp. 91 og 96) 

  006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 
pct. refusion (grp. 092) 

  007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicap-
pede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 
65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(grp. 013-017,111 og 112 minus grp. 90, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 113 
og 114). 

  008  Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30
 pct. refusion (grp. 001, 010, 018, 019, 020 og 103, minus grp. 109) 

 
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 
På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, 
der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter hhv. kapitel 12 a og 
12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det omfatter personer, der modtager res-
sourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, dvs. 
målgrupperne 11 og 14 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, førtidspensionister 
under 40 år, der er visiteret til ressourceforløb, og førtidspensionister over 40 år, der 
deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Ordningen jobafklaringsforløb træder i kraft fra den 1. juli 2014. 
 
På funktionen registreres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløbsydelse til personer 
enten i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb efter kapitel 6 a og b i lov om aktiv so-
cialpolitik. Førtidspensionister under 40 år, der visiteres til et ressourceforløb, eller over 
40 år der deltager i aktive tilbud, skal dog fortsætte på førtidspension/skånejob, og ud-
gifter til førtidspension/skånejob skal ikke registreres her, selv om de deltager i ressour-
ceforløb/aktive tilbud. 
 
På funktionen registreres udgifterne til aktivering i tilbud efter kapitel 10-12 samt følge-
udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til personer i ressourceforløb eller 
jobafklaringsforløb, herunder også vedrørende førtidspensionister i ressourcefor-
løb/aktive tilbud efter kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
På funktionen registreres derfor også udgifter til løntilskud vedrørende målgruppe § 2, 
nr. 11 og 14. Også ved kommunale løntilskudsjobs til disse personer er det alene udgif-
ten til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønudgiften registreres under de 
kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor personerne er ansat; på 
de samme funktioner indtægtsføres endvidere løntilskuddet.    
 
Udgifter til mentorfunktionen i forbindelse med ressourceforløb eller jobafklaringsforløb 
registreres fra 2014 på denne funktion. 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger på funktionen: 
 
  001 Ressourceforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, pas-

siv/aktiv 

   Her registreres forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
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til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressourcefor-
løb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som 
ikke er i tilbud, eller som er i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejled-
ning og opkvalificering), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten 
yder 30 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Udgifter til ressourceforløbsydelse til personer, der er i tilbud i virksom-
hedspraktik eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal registreres på gruppering 
002. 

 

  002  Ressourceforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv 

    Her registreres forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressourcefor-
løb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er 
i tilbud i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 
1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Her registreres endvidere forsørgelsesudgifter til ressourceforløbsydel-
se til personer omfattet af integrationsprogrammet efter kapitel 4 i inte-
grationsloven, uanset, om personerne er passive eller i et aktivt tilbud. 
Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Udgifter til ressourceforløbsydelse til personer, der er i tilbud efter § 32, 
stk. 1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering) i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, eller som er passive, skal registreres på 001. 

 

  003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusi-
on ressourceforløbsydelse  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 
modtager ressourceforløbsydelse efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
(målgruppe 11 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).  

   Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan 
nævnes AMU-kurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt 
korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Staten yder 
50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Grupperingen anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse efter 
"lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som til-
bud efter kap. 10 i LAB, jf. § 40, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskud-
dannelse kan gives som aktiveringstilbud efter LAB for personer, der 
har afsluttet det 3-årige integrationsprogram. Såfremt det skønnes, at 
personerne har behov for det, kan kommunen tilbyde undervisning i 
dansk eller i dansk samfundsforståelse/ medborgerskab. Kommunen 
kan tilrettelægge dette som en integreret del af et danskuddannelses-
forløb efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. 

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

  004  Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 
50 pct. refusion ressourceforløbsydelse 

   Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-
cering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter § 68 i lov om aktiv 
socialpolitik (målgruppe 11 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats). 

   Øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats kan bl.a. være særligt tilrettelagte projekter 
eller uddannelses- og vejledningsforløb, herunder med praktik i uddan-
nelsesforløbet og danskundervisning m.v. Som eksempler på uddan-
nelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet 
til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse 
af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig 
grunduddannelse (EGU). 

   Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 
kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering af personer i ressourceforløb 
samt administration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

   Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Udgifter til undervisningsmaterialer skal registreres på 006. 

   Driftsudgifter til ressourceforløb og aktive tilbud til førtidspensionister 
registreres på 005. 

   Denne gruppering anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse, 
hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som 
ikke falder ind under § 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelses-
indsats. 

 

 005  Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejled-
ning og opkvalificering 50 pct. refusion/aktive tilbud 

   Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-
cering efter § 32, stk. 1, nr. 2, jf. § 32, stk. 2 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats til førtidspensionister under 40 år, der er visiteret til et 
ressourceforløb efter § 68 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

   Der kan også registreres driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifice-
ring til førtidspensionister over 40 år, idet de efter § 32, stk. 2, kan få 
tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

   Øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats kan bl.a. være særligt tilrettelagte projekter 
eller uddannelses- og vejledningsforløb, herunder med praktik i uddan-
nelsesforløbet og danskundervisning m.v. Som eksempler på uddan-
nelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet 
til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse 
af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig 
grunduddannelse (EGU).
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   Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 
kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering af personer i ressourceforløb 
samt administration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

   Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Udgifter til undervisningsmaterialer skal registreres på 006. 

   Grupperingen vedrører kun driftsudgifter til ressourceforløb og aktive 
tilbud til førtidspensionister. Driftsudgifter til ressourceforløb til perso-
ner, der modtager ressourceforløbsydelse, registreres på 003 eller 004. 

 

 006  Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbs-
ydelse  

    Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre ar-
bejdspladsindretninger efter §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats) til personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapi-
tel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (ressourceforløbsydel-
sesmodtagere og førtidspensionister under 40 år i ressourceforløb), og 
som er i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. 

   Her registreres også udgifter til hjælpemidler til førtidspensionister over 
40 år i aktive tilbud efter kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats.  

   Ud over ovenfor nævnte hjælpemidler så kan personer, der modtager 
ressourceforløbsydelse, få støtte til særlige udgifter, der er en nødven-
dig følge af uddannelse eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne, jf. § 76, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

    Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter. 

   Tilskud til hjælpemidler efter §§ 76-77 til førtidspensionister i skånejob 
skal fortsat registreres på funktion 5.58.81. gruppering 004 Udgifter til 
hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 76-77 og § 82 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 

   Tilskud til personlig assistance efter § 76, stk. 4, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats til personer, der modtager ressourceforløbsydelse, 
registreres på funktion 5.68.91. gruppering 007 Personlig assistance til 
handicappede i erhverv eller gruppering 008 Personlig assistance til 
handicappede under efter- og videreuddannelse. 

 

 007  Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbs-
ydelse 

   Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
befordringsgodtgørelse efter § 82 til personer, der er visiteret til et res-
sourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Førtidspensionister kan ikke få befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
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 008 Ressourceforløb, løntilskud 50 pct. refusion 

   Grupperingen anvendes til udgifter til løntilskud efter § 51 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er visiteret til et ressource-
forløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (mål-
gruppe 11 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Løntilskud 
ydes i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejds-
giver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

     Udgifter til løntilskud til skånejob til førtidspensionister registreres fort-
sat på funktion 5.58.81. gruppering 008 Løntilskud til personer i løntil-
skudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats (tidligere skånejob). 

 009  Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f  

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller til-
bud, ordinær uddannelse.  
 
Udgiften dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på 
en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent, 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct., jf. § 120, stk. 2. 
 
Udgifter til mentorfunktion efter LAB § 31e, stk. 2, 2. punktum, konteres 
på gruppering 010.  
 
I 2013 konteres udgifter til mentorstøtte for personer i ressourceforløb 
på funktion 5.68.98. 

 

 010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. 
refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 
e, stk. 2, 2. punktum) 

 Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller til-
bud, ordinær uddannelse.  
 
På denne gruppering registreres mentorudgifter tildelt efter LAB § 31 e, 
stk. 2, 2. punktum (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion 
for flere personer). 
 
Udgifterne dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller 
på en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner, jf. 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct., jf. § 120, stk. 2. 
 
 
I 2013 konteres udgifter til mentorstøtte for personer i ressourceforløb 
på funktion 5.68.98.  
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 011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb 

    Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere. Staten yder 
50 pct. refusion af kommunens udgifter. Førtidspensionister kan ikke få 
godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

 012  Jobafklaringsforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, ak-
tiv/passiv 

    Her registreres forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et jobafkla-
ringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 
som er i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering), 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder 30 pct. refusion af 
kommunens udgifter. Udgifter til ressourceforløbsydelser til personer i 
jobafklaringsforløb, der er i tilbud i virksomhedspraktik eller i tilbud efter 
§ 32, stk. 1, nr. 1 (ordinære uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats skal registreres i gruppering 013. 

 

 013  Jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv 

    Her registreres forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et jobafkla-
ringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 
som er i tilbud i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 
32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats. Her registreres endvidere forsørgelsesudgifter til ressourcefor-
løbsydelse til personer omfattet af integrationsprogrammet efter kapitel 
4 i integrationsloven, uanset, om personerne er passive eller i et aktivt 
tilbud. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Udgifter til ressourceforløbsydelse til personer, der er i tilbud efter § 32, 
stk. 1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering) i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, eller som er passive, skal registreres på 012. 

 

 014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. 
refusion  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 
modtager ressourceforløbsydelse efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
(målgruppe 14 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).  

   Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan 
nævnes AMU-kurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt 
korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Staten yder 
50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Grupperingen anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse efter 
"lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som til-
bud efter kap. 10 i LAB, jf. § 40, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskud-
dannelse kan gives som aktiveringstilbud efter LAB for personer, der 
har afsluttet det 3-årige integrationsprogram. Såfremt det skønnes, at 
personerne har behov for det, kan kommunen tilbyde undervisning i 
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dansk eller i dansk samfundsforståelse/ medborgerskab. Kommunen 
kan tilrettelægge dette som en integreret del af et danskuddannelses-
forløb efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. 

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

   Grupperingen anvendes kun til at afholde driftsudgifter for personer, 
der er i ressourceforløb. 

 

  015  Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalifice-
ring 50 pct. refusion 

   Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalifi-
cering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
personer, der modtager ressourceforløbsydelse i et jobafklaringsforløb 
§ 68 i lov om aktiv socialpolitik (målgruppe 14 i § 2 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats). 

   Øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats kan bl.a. være særligt tilrettelagte projekter 
eller uddannelses- og vejledningsforløb, herunder med praktik i uddan-
nelsesforløbet og danskundervisning m.v. Som eksempler på uddan-
nelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet 
til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse 
af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig 
grunduddannelse (EGU). 

   Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 
kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 
udgifter til vejledning og opkvalificering af personer i jobafklaringsforløb 
samt administration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

   Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

   Udgifter til undervisningsmaterialer skal registreres på 016. 

   Denne gruppering anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse, 
hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som 
ikke falder ind under § 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelses-
indsats. 

 

 016  Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion  

    Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre ar-
bejdspladsindretninger efter §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats) til personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter 
kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og som er i tilbud 
efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

    Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter. 

 

 017  Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion 
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   Her registreres udgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
befordringsgodtgørelse efter § 82 til personer, der er visiteret til et job-
afklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter. 

 

 018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f  

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i jobafklaringsforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller 
tilbud, ordinær uddannelse.  
 
Udgiften dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på 
en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent, 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct., jf. § 120, stk. 2. 
 
Udgifter til mentorfunktion efter LAB § 31e, stk. 2, 2. punktum, konteres 
på gruppering 010.  
 

 

 019 Jobafklaringsforløb, mentor for flere personer med 50 pct. refusi-
on, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, 
stk. 2, 2. punktum) 

 Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at 
personer i jobafklaringsforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter eller 
tilbud.  
 
På denne gruppering registreres mentorudgifter tildelt efter LAB § 31 e, 
stk. 2, 2. punktum (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion 
for flere personer). 
 
Udgifterne dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller 
på en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner, jf. 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct., jf. § 120, stk, 2. 
 
 

 020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere 

i et jobafklaringsforløb 

    Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafkla-
ringsforløb. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter.  

 

 091  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 30 pct. 
refusion 

    Her registreres indtægter fra tilbagebetaling efter § 69 i i lov om aktiv 
socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressourcefor-
løb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som 
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ikke er i tilbud, eller som er i tilbud efter § 32, stk.1 nr. 2 (øvrig vejled-
ning og opkvalificering) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

 092  Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 50 pct. 
refusion   

   Her registreres indtægter fra tilbagebetaling efter § 69 i i lov om aktiv 
socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressourcefor-
løb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er 
i tilbud i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 
1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.   

 

 093  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 30 
pct. refusion 

    Her registreres indtægter fra tilbagebetaling efter § 69 i i lov om aktiv 
socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et jobafkla-
ringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 
som ikke er i tilbud, eller som er i tilbud efter § 32, stk.1 nr. 2 (øvrig vej-
ledning og opkvalificering) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

 094  Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 50 
pct. refusion   

   Her registreres indtægter fra tilbagebetaling efter § 69 i i lov om aktiv 
socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik 
til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et jobafkla-
ringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 
som er i tilbud i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 
32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats.   

 

 101 Jobafklaringsforløb, løntilskud med 50 pct. refusion 

   Grupperingen anvendes fra d.1. juli 2014 til udgifter til løntilskud efter § 
51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er visiteret 
til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats (målgruppe 14 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats). Løntilskud ydes i forbindelse med ansættelse hos en offentlig el-
ler privat arbejdsgiver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens ud-
gifter.  

 

 102 Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden 
refusion, jf. § 103 b, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik 

   Her registreres udgifter til ressourceforløbsydelse til personer i jobafkla-
ringsforløb efter 52 uger regnet fra den første sygedag i det aktuelle 
sygefravær og ansættelsesforhold, som kommunen afholder fuldt ud 
uden statslig refusion, jf. § 103 b, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. 
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Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 
 
 001  Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091 og 093  

 002  Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094 

 003  Berigtigelser 
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ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)  

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrø-
rende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden 
aktør. Udgifterne, der er refusionsberettigede, vedrører fra 2014 ét af to driftslofter, ét 
ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdag-
penge, kontanthjælp, selvforsørgende og uddannelseshjælp samt forsikrede ledige der 
deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse, og ét driftsloft, der omfatter aktivering af 
revalidender (inkl. forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledigheds-
ydelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til delta-
gerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for hvert af de to driftslofter. De om-
talte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Udgifter, der ikke er refusionsberettigede, registreres på en særskilt gruppering 013 og 
014. 

Indtægter, som jobcentret får i tilfælde af, at en offentlig arbejdsgiver ikke opfylder 
kvoten for løntilskudspladser og ikke rettidigt kan stille en løntilskudsplads til rådighed 
efter at være anmodet herom, jf. § 56 i styringsloven, registreres på den relevante 
gruppering hvor udgiften til det alternative tilbud, som den ledige tilbydes i stedet, også 
registreres. 
 

   001  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der 

modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (mål-

gruppe 1), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med an-

sættelse uden løntilskud, jf. § 99 i samme lov. 

    Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan på 

Undervisningsministeriets område nævnes AMU-kurser, SOSU-

uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 

videregående uddannelser.  

    Som eksempler på uddannelser inden for andre ministeriers områder 

kan nævnes bachelor- og kandidatuddannelser, styrmandsuddannel-

sen, biblioteksassistentuddannelsen og arkitektuddannelsen. 

Grupperingen anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse efter 

"lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som 

tilbud efter kap. 10 i LAB, jf. § 40, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en 

aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskud-

dannelse kan gives som aktiveringstilbud efter LAB for personer, der er 

færdige med de 3 år, som integrationsprogrammet varer. Jobcenteret 

kan for disse beslutte, hvis de har behov for det, at de skal have under-

visning i dansk eller i dansk samfundsforståelse/ medborgerskab. 

Kommunen kan lave dette som en integreret del af et danskuddannel-

sesforløb efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. 

Grupperingen anvendes endvidere til driftsudgifter, hvis danskuddan-

nelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt 

i § 40 i bekendtgørelsen (det kunne være efter de forberedende ud-

dannelser, der er omtalt i § 40, stk. 2). Eller jobcentret kan give tilbud 

om danskuddannelse som et hf-kursus, så det også er omfattet af BAB 

§ 40, stk. 2, om forberedende uddannelser.
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  002  Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-

ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og ud-

dannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskun-

dervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter til partner-

skabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats til ledige, der modtager dagpenge efter lov om 

arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1), eller personer som får op-

kvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud, jf. § 99 i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

    Her registreres jobcentrenes udgifter til vejledning og opkvalificering af 

forsikrede ledige, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats. Der kan bl.a. være tale om særligt tilrettelagte uddannelses- og 

vejledningsforløb m.v.  Som eksempler på uddannelsesforløb kan 

nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet til at kunne be-

nyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse af beskæftigel-

sesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse 

(EGU). 

   For forsikrede ledige kan der alene gives tilbud om vejledning og op-

kvalificering i op til i alt 6 uger, jf. § 34 i ovennævnte lov. I perioden 1. 

august 2009 til 1. august 2013 og 1. oktober 2013 til 31. december 

2013 er der et forsøg, hvor varighedsbegrænsningen på 6 uger for til-

bud om vejledning og opkvalificering ophæves for personer uden en 

kompetencegivende uddannelse eller med en forældet uddannelse, jf. 

bekendtgørelsen om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og sty-

ringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats og lov om sygedagpenge. 

 

   Kommunen kan afholde udgifter til undervisningsmateriale i forbindelse 

med deltagelse i vejledning og opkvalificering, jf. §§ 76 og 77 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats (udgifter til øvrige hjælpemidler skal re-

gistreres på funktion 5.68.91.006).  

   

  Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, 

kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte 

udgifter til vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige samt admi-

nistration, jf. § 81a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

  Der registreres her udgifter til opkvalificering af personer uden løntil-

skud, jf. § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder udgifter 

til forsøget i perioden 1. august 2009 til 31. august 2013 og 1. oktober 

2013 til 31. december 2013, hvor betingelserne for tilskud forenkles for 

faglærte og ufaglærte samt ledige med en forældet uddannelse og ud-

vides for unge, jf. bekendtgørelsen om forsøgsordninger efter lov om 

ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.  

     

Denne gruppering anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse, 
hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som 
ikke falder ind under § 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelses-
indsats.
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  003  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere  

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

32, stk. 1, nr. 1, og § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 

personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og 

som er jobparate (målgruppe 2) eller aktivitetsparate (målgruppe 3), 

personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelser-

ne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10), eller 

personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden 

løntilskud, jf. § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

     Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSU-

uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 

videregående uddannelser.  

    Grupperingen anvendes også til udgifter til læse-, skrive- og regnekur-

ser efter § 32 a og udgifter til realkompetencevurdering til kontant-

hjælpsmodtagere, som ikke har en erhvervskompetencegivende ud-

dannelse, hvis det er et tilbud omfattet af § 32, stk. 1, nr. 1, eller regler i 

medfør af § 32, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 

under gruppering 001. 

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 013. 

   004  Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsør-

gende 

    Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejled-

ning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte 

projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet 

og danskundervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter 

til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kontanthjælp 

efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate ( målgruppe 2) eller 

aktivitetsparate ( målgruppe 3), personer der ikke er i beskæftigelse, og 

som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til for-

sørgelse (målgruppe 10), eller personer som får opkvalificering i forbin-

delse med ansættelse uden løntilskud.  

     Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-

kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige 

med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produkti-

onsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). 

    Endvidere registreres til indtægter vedrørende betaling for arbejde ud-

ført i private hjem m.v.   

    Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelses-

aktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig 

udgifter til de uddannelser, som kontanthjælpsmodtagere - med kom-

munens godkendelse - kan deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. 

klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. bekendtgø-

relse om uddannelsessøgendes ret til uddannelses- og kontanthjælp 

efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 

under gruppering 002. 
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 Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 3, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 014. 

   005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/ forrevali-

dender 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer 

med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 (Reva-

lidering) i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet 

af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 4), el-

ler som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. 

Målgruppen omfatter både modtagere af revalideringsydelse og mod-

tagere af kontanthjælp under forrevalidering. 

    Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSU-

uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 

videregående uddannelser fx bachelor- og kandidatuddannelser, styr-

mandsuddannelsen, biblioteksassistentuddannelsen og arkitektuddan-

nelsen. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 

under gruppering 001. 

   006  Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-

ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og ud-

dannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskun-

dervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter til partner-

skabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, 

som er omfattet af kapitel 6 (Revalidering) i lov om aktiv socialpolitik, 

bortset fra personer der er omfattet af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats (målgruppe 4), eller som får opkvalificering i for-

bindelse med ansættelse uden løntilskud. Målgruppen omfatter både 

modtagere af revalideringsydelse og modtagere af kontanthjælp under 

forrevalidering. 

     Uddannelsesforløbene kan omfatte arbejdsprøvning, erhvervsmodnen-

de eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse samt til er-

hvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt job-

indslusningsprojekter. Forrevalidering omfatter aktiviteter, som revali-

denden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret. Det er 

aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte (jf. lov om 

aktiv socialpolitik § 46, stk. 1, 3. pkt.). Det drejer sig f.eks. om ophold 

på daghøjskole, højskole eller produktionsskole samt undervisning på 

9.-10. klasse, gymnasie- og HF-niveau mv. 

    Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelses-

aktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig 

udgifter til de uddannelser, som kontant- og uddannelseshjælpsmodta-

gere under forrevalidering samt personer under revalidering, som mod-

tager supplerende kontanthjælp - med kommunens godkendelse - kan 

deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. klassetrin og HF-

enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. bekendtgørelse om uddan-

nelsessøgendes ret til uddannelses- og kontanthjælp efter lov om aktiv 

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

under gruppering 002. 

 

  007  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 

32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der 

modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge (mål-

gruppe 5), eller som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse 

uden løntilskud. Ved delvist raskmeldte skal alle driftsudgifter under 

driftsloft registreres på gruppering 007 og ikke på 008, jf. sygedagpen-

gelovens § 62, stk. 4 og 5. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 

under gruppering 001. 

 

  008  Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-

ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, 

udgifter til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager dag-

penge under sygdom efter lov om sygedagpenge (målgruppe 5), eller 

som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 

under gruppering 002. 

 

   009  Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 

     Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvali-

ficering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og ud-

dannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskun-

dervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, seks ugers selvvalgt 

uddannelse efter § 73 b og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats til personer med varige begrænsninger i ar-

bejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pen-

sion eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 

førtidspension m.v., (målgruppe 7), og som modtager ledighedsydelse 

eller særlig ydelse efter §§ 74 i lov om en aktiv socialpolitik. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 

under gruppering 002. 

 

   010  Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 

     Grupperingen anvendes til driftsudgifter til vejledning og opkvalificering 

efter § 32, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 

personer, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 

a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

    011  Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmod-

tagere 

    Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter § 
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32, stk. 1, nr. 1, og § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 

personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpoli-

tik, og som er uddannelsesparate (målgruppe 12), eller som er aktivi-

tetsparate (målgruppe 13), eller personer som får opkvalificering i for-

bindelse med ansættelse uden løntilskud. 

     Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSU-

uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 

videregående uddannelser.  

    Grupperingen anvendes også til udgifter til læse-, skrive- og regnekur-

ser efter § 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. 

For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 

under gruppering 001. 

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 013. 

 

   012  Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 

    Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejled-

ning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte 

projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet 

og danskundervisning, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter 

til partnerskabsaftaler efter § 81 a og opkvalificering efter § 99 i lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager uddannel-

seshjælp efter lov om aktiv socialpolitik (uddannelsesparate i målgrup-

pe 12 eller aktivitetsparate i målgruppe 13), eller personer som får op-

kvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud.  

     Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-

kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige 

med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produkti-

onsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). 

    Endvidere registreres indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i 

private hjem m.v.   

 Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelses-

aktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig 

udgifter til de uddannelser, som uddannelseshjælpsmodtagere - med 

kommunens godkendelse - kan deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. 

klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. bekendtgø-

relse om uddannelsessøgendes ret til uddannelses- og kontanthjælp 

efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. 

    For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet 

under gruppering 002. 

Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. § 118, stk. 3, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 014. 

 

 013  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse 

    Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til ordinær 

uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, som ikke er refusionsberettigende 

for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) og åbenlyst ud-
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dannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (del af målgruppe 12) i 

de første 9 måneder på hhv. kontanthjælp eller uddannelseshjælp bort-

set fra regne-, læse- og stavekurser og ordblindeundervisning.   

 014  Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og 

opkvalificering 

    Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til øvrig vej-

ledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, som ikke er refusi-

onsberettigende for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) 

og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (del af 

målgruppe 12) i de første 24 måneder på hhv. kontanthjælp eller ud-

dannelseshjælp.       

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

    Her registreres udgifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt 

selvforsørgende. 

 090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et 

urigtigt grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper 

  På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgif-

ter i forbindelse med aktivering af modtagere af dagpenge, kontant-

hjælp eller uddannelseshjælp eller deltagere i seks ugers selvvalgt ud-

dannelse, der er ydet på et urigtigt grundlag, jf. lov om en aktiv beskæf-

tigelsesindsats § 111 

  091 Tilskud vedrørende produktionsskoler  

    Grupperingen anvendes i tilfælde, hvor der i udgifter til produktionssko-

ler på gruppering 5.68.90, grp.004 indgår tilskud af forskellig art fx fra 

statslige puljer i udgiften til skoleopholdet. 

  092 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et 

urigtigt grundlag til øvrige målgrupper 

    På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgif-

ter i forbindelse med aktivering af modtagere af revalideringsydelse, 

sygedagpenge eller ledighedsydelse, der er ydet på et urigtigt grund-

lag, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 111. 

 

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 

   001  Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede 

driftsloft, grp. 001-004, 010-012 og 015 minus grp. 090 og 091. 

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

minus grp. 092. 

   003  Berigtigelser 

   020  Tilskud fra EU 

 

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

På funktionen registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes beskæftigel-
sesindsats overfor forsikrede ledige fra 1. januar 2010. For driftsudgifter til aktivering fra 
2011 henvises til 5.68.90.
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Udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, herunder udgifter til admini-
strative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. 

Indtægter, som jobcentret får i tilfælde af, at en offentlig arbejdsgiver ikke opfylder kvo-
ten for løntilskudspladser og ikke rettidigt kan stille en løntilskudsplads til rådighed efter 
at være anmodet herom, jf. § 56 i styringsloven, registreres på den relevante gruppe-
ring, hvor udgiften til det alternative tilbud, som den ledige tilbydes i stedet, også regi-
streres. 

 

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

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

pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 

4, og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesafta-
ler for forsikrede og ikke-forsikrede ledige, jf. § 98c – 98g i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsgivere har ret til tilskud, hvis vok-
senlærlingen er fyldt 25 år og ikke i forvejen har en erhvervsuddannel-
se – dette gælder dog ikke for personer, der har en forældet uddannel-
se, eller for personer der har været ledige i mindst 6/9 måneder, sva-
rende til regler for ret og pligt til første tilbud om aktivering. Uddannel-
sen skal kvalificere til beskæftigelse inden for områder, hvor der er go-
de eller rigtig gode jobmuligheder. Voksenlærlingeforløb på denne 
gruppering vedrører alene ledige personer. 

 

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

    Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesafta-
ler for beskæftigede, jf. § 98c – 98g i lov om en aktivbeskæftigelsesind-
sats. Arbejdsgivere har ret til tilskud, hvis voksenlærlingen er fyldt 25 år 
og ikke i forvejen har en erhvervsuddannelse – dette gælder dog 
 ikke for personer, der har en forældet uddannelse. Uddannelsen skal 
kvalificere til beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller 
rigtig gode jobmuligheder. 

Voksenlærlingeforløb på denne gruppering vedrører alene beskæftige-
de personer. 

 

 016  Jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, 

jf. § 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

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

 

 017  Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til 

særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

Hvis et jobcenter forudgående har fået en bevilling fra Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering, registreres her jobcentrenes indtægt fra 
statens tilskud samt udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med be-
skæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats. Der er her tale om en ordning med fokus på 
beskæftigede med en uddannelse. 

   

 019  Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger 
for forsikrede og ikke-forsikrede personer jf. § 43 i styringsloven 

Her registreres jobcentrets driftsudgifter til initiativer vedr. større virk-

somhedslukninger, jf. § 43 i Styringsloven. Det vedrører udgifter til op-
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kvalificering, jf. §§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 

samt jobcentres driftsudgifter i forbindelse med udarbejdelse af planer 

for de afskedigede, informations- og vejledningsmøder, individuelle 

samtaler og udstationering af medarbejdere på indsatskontor på den 

pågældende virksomhed, som staten kan yde tilskud til. Kravene, til 

hvornår der foreligger større afskedigelser er i en forsøgsperiode fra 8. 

april 2009 til 31. december 2014 ændret, og desuden er der i en for-

søgsperiode fra 1. marts 2010 til 31. december 2013 indført mulighed 

for en supplerende indsats til nyledige efter opsigelsesperioden, jf. be-

kendtgørelse om forsøg på beskæftigelses-og sygedagpengeområdet. 

Endvidere registreres tilskud modtaget fra beskæftigelsesregionerne 
vedrørende ovenstående aktiviteter. 

Udgifter i forbindelse med alt anden administration af jobcentrene, her-

under udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på 

6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. 
 

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

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

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

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

 

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

bejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter til løntilskud til private ar-

bejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. § 51, 

stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 

    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 

på dranst 2 på gruppering 006. 

 

 104 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede ledige over 55 

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

gelsesindsats 

   Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter til løntilskud til private ar-

bejdsgivere i forbindelse med ansættelse af ledige over 55 år, jf. §§ 67 

a - 67 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilgangen til ordningen 

er ophørt 1. januar 2013. 

 

   Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 

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

cap, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

    Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter til løntilskud for nyuddan-

nede, der er omfattet af § 2, nr. 8, der på grund af et handicap har van-

skeligt ved at få ordinær beskæftigelse, jf. § 15 i lov om kompensation 

til handicappede i erhverv m.v. samt jf. §§ 51 og 52 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats.  

 

    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres 

på dranst 2 på gruppering 006. 

 

 106  Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – kommunale 

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

sats 

    Her registreres fra 2011 de samlede bruttoudgifter til løntilskud i forbin-

delse med forsikrede lediges løntilskudsansættelse i en kommune, jf. § 

51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 

    Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion af disse bruttoudgifter. 

Refusionen registreres på dranst 2 på gruppering 006. 

 

    Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud 

på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelse i kommunale virk-

somheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.95, hvor også 

løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v. indtægtsføres. 
 

Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 

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

 003  Berigtigelser 

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

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

 

 
5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannel-
sesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i 
kommuner samt til alternativt tilbud 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige med 
løntilskud ansat i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 51 og 55. Det 
bemærkes, at løn til personer med løntilskud registreres under art 1.  
 

Derudover registreres – for såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige - udgifter til al-

ternativt tilbud ved manglende overholdelse af kvote for løntilskudsstillinger, hvor kom-

munen er ansvarlig myndighed. 
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Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger, som gennemgås i det 
følgende:  

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

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

På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale 
virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion 5.68.91, 
under gruppering 106, og på funktion 5.57.79, under gruppering 005.  

020 Udgifter til alternativt tilbud ved manglende overholdelse af kvote 
for løntilskudsstillinger, kommunen som ansvarlig myndighed (§ 
56a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigel-
sesindsats) 

Her registreres udgifter, som kommunen pådrager sig i det tilfælde, 
at kommunen ikke opfylder kvoten for løntilskudspladser og ikke retti-
digt kan stille en løntilskudsplads til rådighed til en ledig efter at være 
anmodet herom, jf. § 56a i lov om ansvaret for og styringen af den akti-
ve beskæftigelsesindsats. Grupperingen anvendes for såvel forsikrede 
ledige som ikke-forsikrede ledige.   

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

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

  020  Tilskud fra EU 

 
5.68.96 Servicejob 
På denne funktion registreres tilskud til personer ansat i servicejob, jf. lov om ophævel-
se af lov om servicejob. 
 
På funktionen registreres tilskud til ansættelse af personer i servicejob jf. lov om ophæ-
velse af lov om servicejob. Ved ansættelse af personer i servicejob udbetaler staten et 
tilskud, jf. lov om ophævelse af lov om servicejob. Der er under dranst 2 autoriseret en 
gruppering 004 til registrering af tilskuddet. 
 
Der er derudover yderligere på dranst 2 en autoriseret gruppering 003 Berigtigelser (jf. 
Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik § 110, stk. 5 og § 111).  
 

5.68.97 Seniorjob for personer over 55 år 
Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. 
Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt 
har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, 
fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kom-
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munens seniorjobs på 110.000 kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson. Kommunen udbe-
taler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i 
seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. 
Udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til personer i 
seniorjob efter § 100 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik konteres på funktion 
5.57.75, gruppering 012 Udgifter til hjælpemidler, til personer med nedsat arbejdsevne 
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100 og lov om seniorjob. 
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Løn til personer i seniorjob 

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

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

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

Her registreres de modtagne statstilskud til kommunens seniorjobs. 

 

 003 Berigtigelser vedr. seniorjob 

Her registreres berigtigelser i forbindelse med opgørelse af tilskud til 
seniorjobs. 

 
5.68.98 Beskæftigelsesordninger 

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæfti-

gelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til 

enlige forsørgere, jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv. 

Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. 

 

Det bemærkes, at driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for kontant- 

og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende, revalidender, sygedagpenge- og 

ledighedsydelsesmodtagere, dagpengemodtagere samt deltagere i 6 ugers selvvalgt 

uddannelse registreres på funktion 5.68.90. Det bemærkes endvidere, at øvrige udgifter 

til beskæftigelsesindsatsen vedrørende ledige dagpengemodtagere registreres på funk-

tion 5.68.91, og at udgifter til forsørgelse til personer omfattet af lov om aktiv beskæfti-

gelsesindsats i form af kontanthjælp, løntilskud og godtgørelse til kontant- og uddan-

nelseshjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10-12 registreres på funktion 5.57.75 

 
Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomhe-
der eller godtgørelse forbundet med udsatte unges virksomhedspraktik, registreres 
under art 5.2. Lønudgifter til projektledere m.v. registreres under art 1. 
 

Det bemærkes, at med virkning fra budget 2010 (ikrafttræden 1. januar 2010) konteres 

udgifter til mentorordning for ikke forsikrede ledige, forsikrede ledige, modtagere af 

sygedagpenge, modtagere af ledighedsydelse samt beskæftigede på gruppering 012. 

Der er efterfølgende autoriseret gruppering 017 vedrørende mentorstøtte pr. plads ved 

aftale om mentorfunktion for flere personer. 
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Det bemærkes, at der med virkning fra 1. januar 2014 konteres udgifter til mentorord-

ning for personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb på funktion 5.58.82..Det 

bemærkes endvidere, at mentorudgifter for arbejdsløshedsdagpengemodtagere og 

jobklare kontanthjælpsmodtagere samt beskæftigede ikke længere er refusionsberetti-

gede og at udgifter til mentorstøtte til disse personer konteres på gruppering 019.  
 
Det bemærkes endvidere, at løn til beskæftigelseskonsulenter registreres på funktion 
6.45.53 Administration vedrørende jobcentre. Det bemærkes desuden, at administrative 
udgifter til andre aktører registreres på funktion 6.45.53 Administration vedrørende job-
centre.  
 
På funktionen er autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås i det følgen-
de. 
 
  003  Godtgørelse og aktivitetsdusør til særligt udsatte unge under 18 

år (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 75 b og c) 

Her registreres udgifter til kommunens godtgørelse til særlig udsatte 
unge under 18 år, der deltager i virksomhedspraktik efter § 75 c i lov 
om aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres her udgifter til 
kommunens aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år, der del-
tager i tilbud efter kapitel 10 og 11 i perioden fra 1. januar 2014 til 1. ja-
nuar 2017, jf. § 75 b, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
  009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælps-

modtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virk-
somheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55) 

Her registreres lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere samt selvforsørgende i kommunale virksomheder 
m.v., jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55. På denne gruppe-
ring indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, 
der er udgiftsført på funktion 5.57.75 under gruppering 011.  

 
  010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktivite-

ter efter § 7 i LAB 
     Her registreres jobcentrenes udgifter til befordringsgodtgørelse til ar-

bejdssøgende i forbindelse med jobsøgning, til informationsaktiviteter 
og andre særlige aktiviteter, som medvirker til at finde arbejde og ar-
bejdskraft efter § 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne 
finansieres fuldt ud af kommunen, jf. § 117 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. 

 
  011  Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forsørgeres studie-
start med 50 pct. refusion efter lov om aktiv en beskæftigelsesind-
sats §§ 75 a, 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik § 34 a og b. 

Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejds-
pladsindretning) til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der del-
tager i tilbud efter kapitel 10-12, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats §§ 76 og 77. Desuden registreres her udgifter til hjælpemidler efter 
§§ 76 og 77 til selvforsørgende, jf. § 75 a i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct., jf. lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats § 120, stk. 1. Endvidere registreres udgifter 
til særlig støtte til undervisningsmidler til enlige forsørgeres studiestart, 
jf. lov om aktiv socialpolitik § 34 a, samt evt. tilbagebetaling af støtte, 
der er modtaget uberettiget på grund af afbrudt uddannelse.  
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Dertil kommer udgifter efter § 34 b i lov om social politik til særlig støtte 
til deltagerbetaling i forbindelse med start på nødvendig almen voksen-
uddannelse og almengymnasiale uddannelser som enkeltfag til perso-
ner, der modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpoli-
tik (uddannelsen skal være påbegyndt på baggrund af et uddannelses-
pålæg).  
§§ 34 a og b ophæves pr. 1/1 2017. 
 

 
  012  Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats § 31 b-31 f 

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på at 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtage-
re, revalidender, ansatte i fleksjob, modtagere af sygedagpenge og le-
dighedsydelse samt 15-17 årige der deltager i tilbud efter kapitel 10-11, 
kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansæt-
telse i fleksjob eller ordinær ansættelse. 
 
Udgiften dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på 
en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent, 
samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager 
mentorfunktioner jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 
50 pct. indenfor et loft, jf. § 121 a. 
 
Udgifter til mentorfunktion efter LAB § 31 e, stk. 2, 2. punktum, registre-
res på gruppering 017.  
 
Fra 1. januar 2014 registreres udgifter til mentorstøtte for personer i 
ressourceforløb på funktion 5.58.82. Udgifter til mentorstøtte for perso-
ner i jobafklaringsforløb registreres også på 5.58.82. 

 
  015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats § 75b)  

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 
til unge 15-17-årige, jf. § 75 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Endvidere registreres her udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i LAB 
og til godtgørelse efter § 83 til de unge i forbindelse med tilbud efter 
kapitel 10 og 11, herunder til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik 
(jf. § 76 c). 
 
Det bemærkes, at udgifter til mentor til unge 15-17-årige registreres på 
gruppering 012 eller 017. 

 

017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. 
punktum) 

 Her registreres udgifter til mentorfunktion der gives med henblik på at 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtage-
re, revalidender, ansatte i fleksjob, modtagere af sygedagpenge og le-
dighedsydelse samt 15-17-årige, der deltager i tilbud efter kapitel 10-
12, kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, an-
sættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.  

På denne konto registreres mentorudgifter tildelt efter LAB § 31 e, stk. 
2, 2. punktum (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion for 
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flere personer). 
 
Udgifterne dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller 
på en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsu-
lent, jf. § 80 samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der 
varetager mentorfunktioner, jf. § 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af 
staten med 50 pct. indenfor et loft, jf. § 121 a. 

 
Fra 1. januar 2014 registreres udgifter til mentorstøtte for personer i 
ressourceforløb på funktion 5.58.82. Udgifter til mentorstøtte for perso-
ner i jobafklaringsforløb registreres også på 5.58.82. 
 

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

   Her registreres her udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særli-
ge behov efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige be-
hov, hvor uddannelsen er givet som tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes ikke statslig refusion af 
udgifterne til uddannelse, jf. § 5 b i lov om ungdomsuddannelse for un-
ge med særlige behov. 

 
   Det bemærkes, at udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særli-

ge behov for andre personer registreres på funktion 3.30.46 Ungdoms-
uddannelse for unge med særlige behov. 

  
   Grupperingen kan udelukkende anvendes pr. 1. august 2013. 
 

  019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor 

   Grupperingen anvendes til registrering af ikke refusionsberettigede 
mentorudgifter. 

 

 
090 Jobpræmie til enlige forsørgere med 100 pct. refusion, jf. § 2 i lov 

om toårig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere. 

   Her registreres udgifter og indtægter vedrørende jobpræmie til enlige 

forsørgere, jf. lov om 2 årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige for-

sørgere § 2. Der ydes 100 pct. refusion til kommunens udgifter til ord-

ningen. 

091 Tilbagebetaling af uretmæssigt modtaget jobpræmie 

 På denne gruppering registreres tilbagebetalinger af jobpræmier til en-

lige forsørgere og kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed, 

som modtageren har fået udbetalt uretmæssigt. 

   

095 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed 

m.v. 

 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende jobpræmie til kontant-

hjælpsmodtagere, jf. § 2 i lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræ-

mie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Der ydes 

100 pct. refusion af kommunens udgifter til ordningen.  
 
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelses-

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

 Her registreres udgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere til
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 befordringsgodtgørelse efter § 82, stk.1, ved deltagelse i tilbud efter lovens 

kapitel 10-11, og ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver efter ka-

pitel 12, samt udgifter til den faktiske befordringsudgift, hvor udgiften er 

en følge af en nedsat fysisk og psykisk funktionsevne § 82, stk. 4.  

 

 Det bemærkes, at udgifter til hjælpemidler og undervisningsmaterialer 

efter §§ 76-77 registreres på hhv. på funktion 5.68.98 gruppering 011 

og 5.68.90 gruppering 004 eller 012. Det bemærkes endvidere, at ud-

gifter til godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

registreres på funktion 5.57.75 gruppering 007; fra budgetåret 2014 dog 

på funktion 5.68.90 gruppering 015. 

  

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

tigelsesindsats § 120, stk. 1. 

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

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

Gruppering 003 er til registrering af berigtigelser, jf. Lov om retssikker-
hed og Administration på det sociale område § 85, samt § 64 i be-
kendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 
revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigel-
sesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Under-
visningsministeriets ressortområder  

 
008  Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter 

og til 15-17- årige med 50 pct. refusion  
     På gruppering 008 sker en registrering af den refusion, som staten yder 

på 50 pct. af kommunens udgifter til hjælpemidler efter LAB §§ 76-77 
på grp. 011, til befordring efter LAB § 82 på grp. 097 og til 15-17-årige i 
forbindelse med aktive tilbud på grp. 015..Trådte i kraft 1. januar 2010.  

    Her registreres endvidere den refusion, som staten yder på 50 pct.. 
indenfor et loft, jf. § 121 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, af 
kommunens udgifter til mentorer i forbindelse med tilbud efter LAB § 31 
b-31 f på grp. 012 og 017. Trådte i kraft for regnskab 2014. 

 

 009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen 

    På gruppering 009 sker en registrering af den refusion, som staten yder 
med 100 pct. af kommunens udgifter til jobpræmieordningerne på grp. 
090 og 095. 

  019  Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 

 
    020 Tilskud fra EU  
 

  

ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (72) 

 

5.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, 
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udgifter til husly efter § 80 i lov om social service, samt støtte til frivilligt socialt arbejde.  
 
Det bemærkes, at støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. § 18 i lov om social service regi-
streres på gruppering 003.  
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgruppering 
 
  001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 

Her registreres udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbin-
delse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån, jf. lov om æn-
dring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om 
lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven. 
 

  002 Udgifter til husly (servicelovens § 80) 

Her registreres udgifter og indtægter til midlertidigt husly efter service-
lovens § 80. 

 
  003 Støtte til frivilligt socialt arbejde 

   På denne gruppering registreres kommunens støtte til frivillige sociale 
organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i 
lov om social service. 
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  003 Socialtilsyn 

De fem kommuner, der har ansvaret for socialtilsynet, registrerer ind-

tægter og udgifter vedr. socialtilsynet på denne gruppering. De øvrige 

93 kommuner kan ikke registrere på denne gruppering. 

 

På grupperingen registreres indtægterne vedrørende varetagelsen af 

alle socialtilsynets driftsopgaver.  

 

Her registreres endvidere socialtilsynenes driftsudgifter som omfatter 

myndighedsudøvelse, herunder sagsbehandling, tilsynsbesøg, trans-

port mv. og støttefunktioner, herunder f.eks. løn- og personaleadmini-

stration, økonomistyring, it-administration, opgaver vedrørende HR mv.   
    

  090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 

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

 
  091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 

Her registreres administrationsudgifter vedrørende de kommunale til-
bud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og 
som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 
5, jf. afsnit 4.5.0. 

 
  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. 

 
  098 Administrationsvederlag vedrørende havne 

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

 

6.45.52 Fælles IT og telefoni 
Her registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaf-
felse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative 
datalinier mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællespro-
grammel, Softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, 
intern it-rådgivning og it-projektledelse. 
 
På de enkelte driftsområder registreres udgifter vedrørende fagprogrammel, anskaffel-
se af fagbaserede IT-systemer og udgifter til hjemmearbejdspladser og telefoni. 

 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.6 - side  7 

  

Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 
 

 

6.45.54 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. 

 
6.45.55 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   

 

6.45.56  Byggesagsbehandling 
På denne funktion registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager.  Her regi-
streres endvidere gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til bygge-
lovgivningen. Gebyrerne registreres under art 7.9. 
 

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 
Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af voksen-, ældre og handi-
capområdet. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 
 

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgruppering: 

 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 

    Her registreres administrationsudgifter vedrørende de kommunale til-

bud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og 

som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 

5.  

 
6.45.58  Det specialiserede børneområde 
Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børne-
område. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 
 

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 001 Børnehuse 

   De kommuner, der har ansvaret for at drive børnehuse og eventuelle 
tilhørende matrikler, registrerer indtægter og driftsudgifter på denne 
gruppering. De øvrige 93 kommuner kan ikke registrere på denne grup-
pering. 

 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 

    Her registreres administrationsudgifter vedrørende de kommunale til-

bud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og 

som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 

5.  
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6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 

Her registreres kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Betalinger 

registreres med art 4.0.  

Driftsudgifter til Udbetaling Danmark, som ligger udover den baseline, som administra-
tionsgebyret er fastsat på baggrund af, registreres også på funktionen. 

 

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  
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LØNPULJER m.v. (52) 

6.52.70 Løn- og barselspuljer 
Denne funktion benyttes til budgettering af udgifterne vedrørende særlige overens-
komstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, f.eks. lokal- og 
cheflønspuljer samt barselsudligningspuljer. Udgifterne overføres til de respektive funk-
tioner, når puljerne fordeles. Det bemærkes, at øvrige udgifter til løn, herunder f.eks. 
udgifter til vikarer, over/merarbejde m.v., skal registreres på de funktioner, som udgif-
terne vedrører. 

 
Barselsudligningspuljer kan også administreres ved brug af hovedart 9 Interne indtæg-
ter og udgifter eller plus-/minusposteringer. Barselsudligningspuljen skal i hvile i sig selv 
over en årrække. 
 

6.52.72 Tjenestemandspensioner 
 
På funktionen debiteres udgift til udbetaling af tjenestemandspensioner i kommunen 
ved brug af art 5.1. Udbetalingerne registreres således centralt og skal ikke følge an-
sættelsesområdet. Dette gælder for udbetaling af alle tjenestemandspensioner i kom-
munen.  
 
Betalinger til staten for udbetaling af tjenestemandspensioner konteres ved brug af art 
4.6. 
 
En indbetaling fra et pensionsforsikringsselskab til helt eller delvis dækning af pensi-
onsudbetalinger skal krediteres funktionen med anvendelse af art 5.1.  
 
Evt. nettoudgift til pensionsforsikringspræmier (inkl. bonus) registreres også på funktio-
nen, men med brug af art 1. Ligeledes registreres på funktionen pensionsoverførsler 
ved tjenestemænds jobskifte (betalende kommune: kredit, modtagende kommune: de-
bet).  
 
I kommunens interne økonomisystem i øvrigt skal det sikres, at den enkelte udbetaling 
kan henføres til hovedfunktionerne i kontoplanen. Formålet hermed er at sikre, at pen-
sionsudbetalingerne kan identificeres på hovedområder, bl.a. med henblik på korrekt 
takstfastsættelse, hvor disse er udgiftsbaserede. 
 
Med aftalen om kommunernes økonomi for 2014, følger det, at regeringen og KL er 
enige om, at kommunerne fremadrettet finansierer eventuelle pensionsudgifter til kom-
munalt ansatte folkeskolelærere og pædagoger (P76) med ret til statslig tjeneste-
mandspension udover niveauet svarende til henholdsvis trin 44 og 37 (statslig trin) Fi-
nansieringen skal ske på individuel basis, hvor der samtidig tages højde for eventuelle 
ledere i gruppen. Ændringen har virkning for tjenestemænd, der pensioneres fra og 
med 1. juli 2013. 
 

6.52.74 Interne forsikringspuljer 
Denne funktion benyttes, hvis kommunen har etableret en intern forsikringsordning 
vedrørende f.eks. arbejdsskader, ejendomme, løsøre m.v. Forsikringspræmien skal 
fastsættes således, at forsikringen hviler i sig selv på længere sigt. Fastsættelsen af 
forsikringspræmien skal ske på et dokumenteret grundlag, der skal fremgå af bemærk-
ningerne til budgettet og regnskabet. Indtægter og udgifter vedrørende forsikringsord-
ningerne kan registreres ved brug af hovedart 9 Interne indtægter og udgifter eller ved 
anvendelse af +/- posteringer på de eksterne arter. 
 
De administrative omkostninger vedrørende de interne forsikringsordninger skal regi-
streres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger. Udgifter til skadesudbedringer, 
erstatninger m.v. registreres ved brug af de eksterne arter på funktion 6.52.74
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I stedet for at anvende interne arter eller +/- posteringer kan forsikringsordningen hånd-
teres ved, at der forlods i forbindelse med budgetudarbejdelsen foretages en reduktion 
af bevillingerne svarende til værdien af forsikringspræmierne, der placeres på funktion 
6.52.74. Udbetalinger fra den interne forsikringsordning foretages direkte på funktion 
6.52.74 med anvendelse af eksterne arter.  
 
På funktionen er der autoriseret følgende gruppering: 
 
 

001 Arbejdsskader 
  På grupperingen registreres indtægter og udgifter vedrørende interne for
  sikringer mod arbejdsskader. 

 

6.52.76 Generelle reserver  

Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budget-
tets vedtagelse, bortset fra løn-og barselspuljer, der budgetteres på funktion 6.52.70. 
Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når der er klarhed om udgifternes for-
deling. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksi-
malt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service. 
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7.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 
På disse funktioner registreres kommunens renteindtægter og -udgifter af udlæg vedrø-
rende forsyningsvirksomheder. 
 
Registreringen sker senest ved regnskabsafslutningen, og modposteringen foregår på 
hovedkonto 1. 
 
På funktion 7.35.35 registreres bl.a. renteindtægter og -udgifter vedrørende udlæg for 
renovation og fællesantenneanlæg. Der er autoriseret grupperinger 001-007 til registre-
ring af renteindtægter og –udgifter vedrørende de renovationsområder, hvor kommu-
nalbestyrelsen har besluttet at foretage gebyrfinansiering efter hvile-i-sig-selv-
princippet. 
 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 
7.50.50 Kassekreditter og byggelån 
Registrering af renteudgifter og provision sker ved tilskrivning af renter i pen-
geinstituttet. Renter, der tilskrives senest 31. december, henføres til gammelt regn-
skabsår. 
 
På funktionen registreres renten (kurstab) af certifikater og REPO-forretninger. 
 
 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 
7.51.52 Anden gæld 
Registrering af renteudgifter sker ved betaling. 
 
 
RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) 
7.52.54 Andre kommuner og regioner 
 
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
 
7.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
 
7.52.59 Mellemregningskonto 
 
7.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 
 
På disse funktioner registreres renteudgifter vedrørende de pågældende gældsposter. 
 
På funktion 7.52.56 registreres bl.a. renter af kontante deposita og af mellemregning 
med legater m.v. 
 
Registreringen sker på forfaldstidspunkt eller ved betaling, afhængig af forholdene for 
de enkelte forpligtelser; for funktion 7.52.61 dog senest i forbindelse med registrering af 
regnskabet for den selvejende institution. 
 
Renteudgifter vedr. tilbagebetalinger af grundskyld registreres på gruppering 001 under 
funktion 7.52.56. 
 
RENTER AF LANGFRISTET GÆLD (55) 
7.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 
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 008 Beskæftigelsestilskud 

Her registreres statens beskæftigelsestilskud til kommunerne, jf. § 23 
23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommu-
ner.  

    
  010 Efterreguleringer 

 

  012 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj 

andel af borgere med sociale problemer 

    Her registreres bidrag og tilskud efter § 17 i lov om kommunal udligning 

og generelle tilskud til kommuner. Tilskuddet ydes til kommuner, der i 

visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale pro-

blemer. 

  013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 

    Her registreres tilskud til en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud. 

 

  014  Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 

    Her registreres tilskud til et generelt løft af ældreplejen. 

 

   015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 

    Her registreres tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. 
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  016 Jobpræmie til kommunale arbejdsgivere   

   Her registreres indtægter fra jobpræmien til kommunale arbejdsgivere, 
der ansætter ledige i akutjob i minimum 26 uger, jf. § 3 i lov om akutjob 
og jobpræmie til arbejdsgivere.  

  

  017 Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere 

   Her registreres indtægter fra fleksjobbonus til kommunale arbejdsgive-
re, der ansætter personer i fleksjob med en ugentlig arbejdstid på 10 
timer eller mindre i minimum 6 måneder, jf. § 1 i bekendtgørelse om 
fleksjobbonus. 

  018 Tilskud til omstilling af folkeskolen 

   Her registreres tilskud til omstilling af folkeskolen, som følge af folke-
skolereformen.  

  019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 

   Her registreres tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet, som følge 
af økonomiaftalen for 2015. 

 

REFUSION AF KØBSMOMS (65) 

7.65.87 Refusion af købsmoms 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende refusion af moms, 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. 
 
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
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FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 

8.50.50 Kassekreditter og byggelån 
Denne funktion anvendes, når der med et pengeinstitut er truffet aftale om benyttelse af 
kassekreditter og byggelån. 
 
Det bemærkes, at forbigående overtræk på check-, folio- eller kontokurant-konti forbli-
ver på funktion 8.22.05. 
 
Registrering af debetbevægelser sker ved direkte indsætning af midler eller ved over-
førsel fra andre bankkonti samt ved den endelige prioritering til afløsning af byggelånet. 
 
Registrering af kreditbevægelser sker ved træk på kontoen, herunder renter og provisi-
on. 
 
På funktionen registreres endvidere kreditbevægelser ved udstedelse af certifikater til 
den udstedte kurs, mens debetbevægelserne ved indløsning sker til kurs 100. Ligele-
des skal låneprovenuet ved REPO-forretninger uanset løbetiden krediteres på denne 
funktion. 
 

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 

8.51.52 Anden gæld 
På denne funktion registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten. 
Der er tale om statens andel af beboerindskudslån, statens andel af efterlevelseshjælp 
ydet som lån, statens andel af frigørelsesafgift samt udgifter til sociale pensioner m.v., 
hvortil staten yder 100 pct. refusion. 
 
Det drejer sig om grundbeløb m.v. af sociale pensioner, hvortil staten yder 100 pct. 
refusion herunder den ekstra tillægsydelse, der konteres særskilt, børnetilskud og ud-
læg af underholdningsbidrag samt sygedagpenge og dagpenge vedrørende graviditet, 
barsel og adoption, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Endvidere drejer det sig om 
ATP-bidrag, hvortil staten yder 100 pct. refusion. Desuden registreres her supplerende 
opsparingsordning for førtidspensionister. Endelig drejer det sig om orlovsydelser til 
ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. 
 
Det bemærkes, at en række myndighedsopgaver vedrørende sociale pensioner, barsel, 
børnetilskud mv. overgår til Udbetaling Danmark i 2012 og 2013, hvorefter de relevante 
grupperinger på funktionen vil blive slettet.  
 
Der er til registrering af de sociale pensioner m.v. autoriseret følgende grupperinger: 
    
  010 Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag 
  011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag 
  012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§55) 
  013 Sygedagpenge i øvrigt 
  018 Delpension
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 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 
 097 Refusion af ATP-bidrag 
 100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp  
 101 ATP-bidrag sygedagpenge   
 103 ATP-bidrag delpension 
 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 
 116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 
 117 ATP-bidrag til fleksjobansatte 
 118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i ressourceforløb 
 119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 
 
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 106 Fleksydelse, konteres 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. fleksydelse, 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 opkrævede fleksydelsesbidrag til staten. Hertil 
kommer, at eventuelle tilbagebetalinger (udbetalinger) af fleksydelsesbidrag modposte-
res 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. Her konteres desuden tilbagebetaling af fleksydel-
sesbidrag, der vedrører bidrag indbetalt i perioden fra 16. maj 2011 og indtil udtræden 
af fleksydelsesordningen, jf. § 3, stk. 4. i Lov nr. 1367 af 28. december 2011 om æn-
dring af lov om fleksydelse. 
 
På gruppering 113 konteres tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag, som overføres til 
pensionsordning og dermed ikke er skattepligtige. Her konteres desuden den skattefri 
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  002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger 

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

 
  003 Driftsstøttelån 

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

 

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

 004 Udlån til regioner som følge af delingsaftalen 
   005 Udlån til staten som følge af delingsaftalen 
   006  Udlån til klimainvesteringer 
 
På grupperingerne registreres udlån til andre myndigheder, jf. § 41, stk. 2 i bekendtgø-
relse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og 
pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med 
kommunalreformen. Kompensationsbeløbet registreres direkte på funktionen med 
modpost på 9.75.99 Balancekonto. 
 

9.32.26 Ikke-likvide obligationer 
Primosaldoen samt forskydningerne i årets løb på funktion 8.32.26 skal svare tilbehold-
ningen opgjort efter kursen ved foregående års slutning eller købskursen ved tilgang i 
året. Ved regnskabsårets slutning reguleres værdien efter den aktuelle kursværdi med 
modpost på balancekonto 9.75.99. 
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9.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer 
På denne funktion registreres gæld vedrørende klimainvesteringer på spildevandsom-
rådet. 
 
Det bemærkes at al gæld vedrørende klimainvesteringer registreres her uanset kreditor. 
 
9.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland 
Restgælden på udenlandske lån (funktion 9.55.74) reguleres ultimo hvert regnskabsår 
over balancekonto 9.75.99 efter valutakurserne pr. 31. december, hvorfor kun restgæl-
den ultimo regnskabsåret kan påregnes at være registreret til aktuelle valutakurser. 

 
9.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 
Saldoen skal svare til restgælden vedrørende de pågældende lån. 
 

9.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 
Saldoen svarer til den aktuelle restgæld, omregnet til danske kroner. Restgælden regu-
leres ultimo hvert regnskabsår over balancekonto 9.75.99 efter valutakurserne pr. 31. 
december, hvorfor kun restgælden ultimo regnskabsåret kan påregnes at være registre-
ret til aktuelle valutakurser. 
 

9.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 
 

9.55.78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 
Saldoen skal svare til restgælden vedrørende de pågældende lån. Reguleringen sker 
ved årets udgang med modpost på 9.75.99. 
 

9.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver 
Forpligtelsen over for leasinggiver indregnes i balancen som en leasingforpligtelse på 
samme måde, som et almindeligt lån skal indregnes som en gældsforpligtelse. 
 
Størrelsen af gældsforpligtelsen svarer på indgåelsestidspunktet til værdien af det ind-
regnede aktiv. Aktiv og leasingforpligtelsen er derfor lige store på indgåelsestidspunk-
tet. Dette gælder ikke for leasede aktiver under bagatelgrænsen, hvor alene gældsfor-
pligtelsen optages i balancen. Leasingforpligtelsen krediteres funktion 9.55.79 og debi-
teres funktion 9.75.99. Aktivet debiteres funktion 9.58.80-9.68.87 og krediteres funktion 
9.75.91-9.75.93. 
 
Leasingydelserne opdeles i finansieringsomkostninger (renter), og afdrag der reducerer 
leasingforpligtelsen.  Ændringen i forpligtelsen kan registreres direkte på 9.55.79 med 
modpost på 9.75.99. 

 
Det er frivilligt at omkostningsføre finansielt leasede aktiver på de relevante funktioner 
med modpost på funktion 8.55.79.  
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