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SYGEDAGPENGE
5.71 Sygedagpenge
På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, hvortil staten yder 50 pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter
52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, samt udgifter
til sygedagpenge, hvor der ikke ydes refusion, fordi kommunen ikke opfylder
sin pligt til at følge op, jf. § 30, stk. 1, 2. og 3. punktum. § 30, stk. 2 og § 30,
stk. 3 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Det bemærkes, at udgifter til
sygedagpenge, hvortil staten yder 100 pct. refusion, registreres på funktion
8.52.
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 pågældende registreres.
Der er på funktionen autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger:
01

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

02

Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning
Her registreres udgifter til sygedagpenge, hvor der ikke ydes refusion,
fordi kommunen ikke opfylder sin pligt til at følge op, jf. § 30, stk. 3 i
lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

03

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

04

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

90

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

KONTANTHJÆLP (PASSIVE YDELSER)
5.73 Kontanthjælp i form af passive ydelser med 35 pct. statsrefusion
Fra 1. juli 2006 ændres refusionssatserne til kontanthjælp m.v. (lov nr. 239 af
27. marts 2006, § 118, stk.2 og § 122 i lov om en aktivbeskæftigelsesindsats og
§§ 100 og 100a og 103 i lov om en aktiv socialpolitik). Funktion 5.02 samler
grupperingerne for forsørgelsesudgifter vedrørende passiv kontant- og starthjælp, som pr. 1. juli 2006 giver 35 pct. refusion.
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01

Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke
refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og § 104a i lov om aktiv socialpolitik).
Her registreres udgifter til kontant- og starthjælp 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 lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til kontant- og starthjælp til personer, der
er visiteret til fleksjob, hvor kommuner mister retten til statsrefusion
for udgifter til kontant- og starthjælp til personer, der er visiteret til
fleksjob, hvis kommunen ikke har tilvejebragt det lovmæssige grundlag
for afgørelsen om fleksjob eller for vurderingen af, om betingelserne
for fleksjob fortsat er opfyldt, jf § 104 a.

05

Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2
og § 104a 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 lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob, hvor kommuner mister retten til statsrefusion for
udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob,
hvis kommunen ikke har tilvejebragt det lovmæssige grundlag for afgørelsen om fleksjob eller for vurderingen af, om betingelserne for
fleksjob fortsat er opfyldt, jf § 104 a.

13

Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt
25år (lov om aktiv socialpolitik § 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, § 25, stk. 5
og stk. 7, § 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, § 25 a, § 26, stk. 5 og § 29).
Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 25 år,
og som har forsørgelsespligt over for børn, jf. § 25, stk. 1, nr. 1 i lov om
aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til kontanthjælp til personer under 25 år,
der forsørger eget barn i hjemmet, jf. § 25, stk.2. Desuden registreres
her udgifter til starthjælp til gifte og samlevende, jf. § 25, stk. 12, nr. 1 i
lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager starthjælp til gifte
og samlevende.
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
Her registreres også tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har
valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til forsørgere
eller starthjælp til gifte og samlevende. Endelig registreres udgifter til
løbende hjælp efter § 29. Indtil 1. juli 2006 registreres udgifterne under
funktion 5.01, gruppering13 med 50 pct. refusion.
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16

Særlig støtte (§ 34)
Her registreres udgifter til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Udgiften vedrørende særlig støtte til såvel modtagere af kontanthjælp som modtagere af starthjælp registreres her.
Særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager kontanthjælp
eller starthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering. Indtil
1. juli 2006 registreres udgifterne til særlig støtte til passive tilbud under funktion 5.01, gruppering 16 med 50 pct. refusion.
Særlig støtte efter § 34 til personer, der modtager kontanthjælp under
forrevalidering eller starthjælp under revalidering og forrevalidering,
registreres ligeledes på denne gruppering indtil 1. juli 2006. Dog registreres særlig støtte efter § 34 til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og
til aktiverede starthjælpsmodtagere, jf. § 10 og 11 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, under funktion 5.05, gruppering 04. Fra 1. juli
2006 registreres udgifterne til særlig støtte til personer i aktive tilbud,
herunder revalidender og forrevalidender under funktion 5.05, gruppering 05 med 65 pct. refusion.

18

Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år (§ 25,
stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 3, § 25, stk. 5 og stk. 7, § 25, stk. 12, nr. 2 og stk.
13, § 25 a, § 26, stk. 5 og § 29).
Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 25 år,
og som ikke har forsørgelsespligt over for børn, jf. § 25, stk. 1, nr. 2 i
lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres udgifter til kontanthjælp til gravide, jf. § 25, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik.
Desuden registreres udgifter til starthjælp til enlige fyldt 25 år, jf. § 25,
stk. 12, nr. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtagerstarthjælp til enlige fyldt 25 år. Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til
de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.
Her registreres også tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har
valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til ikkeforsørgere. Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter § 29.
Indtil 1. juli 2006 registreres udgifterne under funktion 5.01, gruppering 18 med 50 pct. refusion.

19

Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til
asylansøgere (§§ 25 a, 27, 27 a og § 29)
Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 60 år,
og som ikke kan få social pension på grund af betingelserne 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 og starthjælp 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 registreres ligeledes her.
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Her registreres også hjælp til asylansøgere, som har ret til at opholde
sig her i landet, og som ikke kan få hjælp til underhold efter udlændingeloven, jf. § 28 i lov om aktiv social politik, og som modtog hjælp inden 1. juli 2002, jf. § 3, stk. 3, 4. og 5. pkt. i lov nr. 361 af 6. juni 2002
og § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.
Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter § 29. Indtil 1. juli
2006 registreres udgifterne under funktion 5.01, gruppering19 med 50
pct. refusion.
20

Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 25,
stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, § 25 a, § 26, stk. 5 og § 29)
Her registreres kontanthjælp til såvel hjemmeboende som udeboende
personer under 25 år, 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 socialpolitik.
Endvidere registreres her udgifter til tillæg til personer under 25 år, der
har bidragspligt over for et barn, og som modtager kontanthjælp efter §
25, stk. 1, nr. 3 og 4, jf. § 25, stk. 4.
Desuden registreres her udgifter til starthjælp til unge under 25 år, jf. §
25, stk. 12, nr. 3 og 4 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres
her udgifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager starthjælp til unge under 25 år. Udgiften til engangshjælp efter §
25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her.

91

Her registreres også tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har
valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til unge eller
starthjælp til unge under 25 år. Med ikrafttræden regnskab 2004 registreres her udgiften til nedsat kontanthjælp efter § 25 f, stk. 2, jf. § 25 f,
stk. 1 samt udgiften til det behovsbestemte tillæg efter § 25 f, stk. 3.
Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter § 29. Indtil 1. juli
2006 registreres udgifterne under funktion 5.01, gruppering 20 med 50
pct. refusion.
Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 92, 93 og 94
i lov om aktiv socialpolitik samt § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 35 pct. statsrefusion.

SUNDHEDSUDGIFTER M.V.
Denne hovedfunktion omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige foranstaltninger, hvor administrationen af ydelserne er henlagt til kommunerne i
henhold til følgende love:
•
•
•
•

Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge
Lov om børnetandpleje
Lov om tandpleje
Lov om offentlig sygesikring
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Hertil kommer enkelte andre ydelser, bl.a. tilskud til etablering af bedriftssundhedstjenester
Det bemærkes, at amtskommunernes udgifter til sygesikring registreres under
hovedkonto 4.
Udgifter til hjemmesygepleje registreres på funktion 5.32.
5.80 Kommunal sundhedstjeneste
På denne funktion registreres udgifter og indtægter efter lov om forebyggende
sundhedsordninger for børn og unge.
Det bemærkes, at udgifter til forebyggende helbredsundersøgelser ved alment
praktiserende læger af børn under den undervisningspligtige alder registreres på
funktion 4.72.
5.83 Kommunal tandpleje
På denne funktion registreres udgifter til tandpleje for børn og unge indtil det
fyldte 18. år i henhold til lov om tandpleje.
Funktionen omfatter desuden udgifter til tandpleje til personer, der på grund af
nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt
kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.
Det bemærkes, at der anvendes art 5.2 vedrørende udgifter til betalinger af regninger, udstedt af private tandlæger, såfremt regningen kan specificeres på klienter. I øvrigt gælder for funktion 5.83 de generelle regler for artskontering.
Der er autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter i forbindelse
med private tandlæger.
5.84 Særlige sygesikringsydelser
På denne funktion registreres primærkommunale udgifter og indtægter i medfør
af lov om offentlig sygesikring. Amtskommunale sygesikringsudgifter registreres på hovedkonto 4.
Der er autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter til henholdsvis befordringsgodtgørelse og begravelseshjælp.
I forbindelse med offentlig sygesikring anvendes som udgangspunkt art 5.2. Art
5.2 anvendes således til registrering af udgifter til betaling af regninger, som
kan specificeres på den enkelte patient. Herudover gælder for funktion 5.84 de
generelle regler for artskontering.
I forbindelse med anvendelse af art 5.2 skal der ved overførsler af ydelser eller
produkter fra et andet kontoområde i kommunen til funktion 5.84, foretages en
indtægtsregistrering af salget på det kontoområde, hvorfra salget foretages ved
anvendelse af art 7.2 eller 7.9. For øvrige overførsler finder de generelle regler
for interne afregninger anvendelse.
Kun sygesikringsudgifter til kommunens egne borgere må fremgå af funktion
5.84. Udlæg til sygesikringsudgifter for andre kommuner må derfor enten registreres på en mellemregningskonto eller udlignes ved minusdebitering.
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Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende sygesikringsbeviser registreres på funktion 6.51
5.90 Andre sundhedsudgifter
På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter, herunder tilskud til etablering af bedriftssundhedstjenester og tilskud til helsecentre.
Det bemærkes, at udgifter, der følger af, at kommunen er arbejdsgiver, registreres på de enkelte funktioner.
På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende stadslægen i København. Udgifter og indtægter vedrørende AIDS-forebyggelse registreres ligeledes på denne funktion.
På funktionen er gruppering 01 autoriseret til registrering af primærkommunale
udgifter i forbindelse med hospice-ophold.

BOLIGSTØTTE
5.91 Boligsikring
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf.
lov om individuel boligstøtte.
Det bemærkes, at boligsikring i forbindelse med sanering og byfornyelse registreres på denne funktion, og ikke på funktion 0.15.
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige
udgifts- og indtægtskategorier.
På gruppering 01 Boligsikring som lån registreres udgifter til boligsikring i
ejerboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 77 i lov
om social service og stærkt bevægelseshæmmede.
På gruppering 02 registreres foruden boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere
også huslejetilskud til nedbringelse af lejen for visse lejere efter § 29 b i lov om
individuel boligstøtte.
På gruppering 03 Boligsikring som tilskud og lån registreres udgifter til boligsikring i andelsboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp
efter § 77 i lov om social service og stærkt bevægelseshæmmede.
Registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, hvor
samtlige beboere er lejere, foretages på gruppering 06. Dvs. afgørende for registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber er, hvorvidt boligsikringen ydes som tilskud eller tilskud og lån.
På gruppering 05 registreres udgifter til boligsikring som tilskud for førtidspensionister m.fl.
På gruppering 06 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)
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Ved udbetaling af lån debiteres gruppering 01 og 03. Senest i forbindelse med
regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med en debitering på funktion 9.25 og en kreditering på balancekonto
9.99. Ved betaling af renter og afdrag krediteres gruppering 93. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.25 og debiteres 9.99. Kontrollen med tilbagebetalingen af låneandelen kan også ske over
funktionerne 8.37 og 8.49, men indbetaling skal også i dette tilfælde ske på
gruppering 93, så refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende.
Tilskud og tilsvar i forbindelse med mellemkommunal udligning i hovedstadsområdet i henhold til § 20, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle
tilskud registreres på funktion 8.85.
5.92 Boligydelse til pensionister
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til
pensionister.
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige
udgifts- og indtægtskategorier.
Boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige personer er
lejere, registreres på gruppering 01 Tilskud til lejere. På gruppering 01 registreres endvidere udgifter til boligydelse som tilskud, herunder tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og
private plejeboliger). Tilskud inkl. lån til personer i øvrige kollektive bofællesskaber registreres på gruppering 03 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. Afgørende for registreringen af boligydelsen til kollektive bofællesskaber er således,
hvorvidt boligydelsen ydes som tilskud eller som tilskud og lån.
Ved betaling af lån debiteres gruppering 02 eller 03. Senest i forbindelse med
regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med en debitering på funktion 9.25 og en kreditering på balancekonto
9.99. Ved betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 93. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.25 og debiteres balancekonto 9.99. Kontrollen med tilbagebetaling af låneandelen kan
også ske over funktionerne 8.37 og 8.49, men indbetaling skal dog også i dette
tilfælde ske på gruppering 93, så refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende.
Tilskud og tilsvar i forbindelse med den mellemkommunale udligning i hovedstadsområdet i henhold til § 75, stk. 5, i lov om individuel boligstøtte registreres på funktion 8.85.
5.94 Driftssikring af boligbyggeri m.v.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af
boligbyggeri m.v.
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås nedenfor.
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01

Driftssikring til almennyttige byggerier
Her registreres kommunens andel af driftssikring, jf. § 7 i lov om midlertidig offentlig støtte til almennyttigt boligbyggeri og statsstøttede
kollegier.

02

Tilskud til kollegier
Her registreres kommunens tilskud til kollegier, jf. § 12 i lov om midlertidig offentlig støtte til almennyttigt boligbyggeri og statsstøttede
kollegier.

03

Kollegiers driftssikring
Her registreres kommunens udgifter til kollegiers driftssikring, jf. §§
13-17 i lov om midlertidig offentlig støtte til almennyttigt boligbyggeri
og statsstøttede kollegier.

06

Tab på garantier
Her registreres kommunens tab på garantier i henhold til lov om boligbyggeri. Der anvendes art 5.2.

08 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger
Her registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger opført før 1. april 2002, kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer, jf. lov om almene
boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
11

Lejetab i almennyttige boliger
Her registreres kommunens lejetab i almennyttige boliger.

Følgende anlægsgruppering er autoriseret
08 Tilskud til andelsboliger
Her registreres kommunens andel af engangstilskuddet til andelsboliger
opført med tilsagn fra 1. april 2002, jf. lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
Det bemærkes, at ydelsesstøtte, lejetab og tab på garantier vedrørende ældreboliger registreres på funktion 5.30.
Det bemærkes endvidere, at kommunernes udlån til Boligselskabernes Landsbyggefond eller boligselskaberne, jf. § 1, stk. 2, i lov om midlertidig offentlig
støtte til almennyttigt boligbyggeri og statsstøttede kollegier, registreres med
hele det udlånte beløb på funktion 8.24. Når lånene tilbagebetales, skal afdrag
indgå fuldt ud på funktion 8.24 i den långivende kommune.
Udgifter som følge af tab på garantier til personer i henhold til kapitel 10 og 11
i lov om individuel boligstøtte registreres på funktion 8.23, idet kommunen
indgår som ny långiver, jf. konteringsreglerne til funktion 8.23.

