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Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen 
 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsom-
rådet. Hovedkontoen er opbygget således, at ydelser, der henhører under lov 
om aktiv socialpolitik og lov om social service, er placeret først, funktionerne 
5.01-5.54. Dernæst følger på funktionerne 5.67-5.71 sikringsydelser mv. i hen-
hold til lov om social pension og lov om dagpenge ved sygdom og fødsel. Fuldt 
refusionsdækkede sikringsydelser registreres dog på funktion 8.52. Som den 
tredje hovedgruppe følger de kommunale sundhedsmæssige foranstaltninger, 
funktionerne 5.81-5.90, og som fjerde hovedgruppe registreres udgifter og ind-
tægter vedrørende forskellige former for boligstøtte mv. på funktionerne 5.91-
5.94. Endelig registreres arbejdsmarkedsforanstaltninger – herunder efter aktiv-
loven – på funktionerne 5.95-5.98. 
 
Det bemærkes, at amtskommunernes udgifter til sygesikring registreres under 
hovedkonto 4. 
 
Administrationsudgifter 
Udgifter til den centrale administration af social- og sundhedsvæsenet registre-
res på hovedkonto 6. Udgifter til den administration, der finder sted på og ved-
rører institutionerne under social- og sundhedsvæsenet, registreres derimod på 
funktionerne under hovedkonto 5. 
 
Vedrørende administration, der foregår på en institution, men vedrører flere 
institutioner eller aktiviteter, henvises til konteringsreglerne til hovedkonto 6. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende de amtskommunale konsulentfunktioner, der 
udgår fra institutionerne, registreres på funktion 5.46. Udgifter og indtægter 
vedrørende rådgivning, der udgår fra den centrale forvaltning, registreres på 
hovedkonto 6. Udgifter til samråd vedrørende bevilling af abort, adoption, visi-
tationsudvalg m.v. registreres på funktion 6.42. Det drejer sig som hovedregel 
om mødediæter, honorarer og lignende. 
 
Udgifter til kommunens centrale myndighedsfunktion – herunder i forbindelse 
med personlig og praktisk hjælp – registreres på hovedkonto 6. Særligt i for-
bindelse med personlig og praktisk bistand kan der peges på, at myndigheds-
funktionen bl.a. omfatter: 
 
• afgørelser vedrørende visitation, ydelser og omfang i overensstemmelse 

med de politiske vedtagne kvalitetsstandarder 
• sikring af overensstemmelse mellem afgørelse og leverance, herunder 

tilsyn og kontrol 
• fastsættelse og offentliggørelse af kvalitetsstandarder 
• fastsættelse og offentliggørelse priser 
• fastsættelse og offentliggørelse af foranstaltninger vedrørende leverance-

sikkerhed 
• fastsættelse af krav til indholdet af informationsmateriale 
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• godkendelse af leverandører. 
 
Særlige institutioner 
For institutioner, der varetager flere opgaver inden for det sociale, undervis-
ningsmæssige og sundhedsmæssige område, må der som hovedregel foretages 
en fordeling af udgifter og indtægter på de respektive funktioner. For de institu-
tioner, hvor en sådan fordeling vil indebære arbitrære (ikke-objektivt kon-
staterbare) fordelinger, skal hele institutionen eller de områder, der ikke lader 
sig fordele objektivt, henføres til den funktion, hvorunder størstedelen af ak-
tiviteterne henhører. 
 
Selvejende og private institutioner 
Budgetter og regnskaber for selvejende og private institutioner, som kommunen 
har driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler, som gælder for 
kommunale institutioner, jf. dog nedenfor. Institutionens budget og regnskab 
registreres hos den kommune, der har overenskomsten - for plejehjemmenes 
vedkommende den kommune, der har hovedoverenskomsten. Regnskabsfø-
ringen sker på de respektive funktioner under hovedkonto 5 med undtagelse af 
renter og afdrag, som registreres på hovedkonto 7 og 8. 
Det samme gælder for anlægsposterne for selvejende og private institutioner 
(bortset fra private lederejede institutioner), der før anlægsarbejdernes påbe-
gyndelse er indgået en overenskomst med. Dette indebærer, at der kan ydes 
momsrefusion af afholdte anlægsudgifter. I de tilfælde, hvor en institution har 
lejet sig ind eller vil leje sig ind i bygninger ejet af andre end institutionen, kan 
der ikke ydes momsrefusion af anlægsudgifterne. I de tilfælde, hvor der ikke er 
en hovedoverenskomstkommune, skal det aftales, hvilken kommune der skal 
budgettere og regnskabsføre. 
 
For private lederejede institutioner medtages alene driftsudgifter og driftsind-
tægter i kommunens budget og regnskab, idet institutionens udgifter til renter 
og afdrag betragtes som huslejeudgift. 
 
Acontoudbetalinger til selvstændigt regnskabsførende, sociale institutioner 
registreres på den funktion, som den pågældende institution kan henføres til, 
ved anvendelse af art 5.9. Når regnskabet foreligger, og institutionens udgifter 
og indtægter optages i kommunens regnskab, minusdebiteres kommunens 
acontoudbetalinger under anvendelse af art 5.9. 
 
På selvejende og private institutioner, som er selvstændigt regnskabsførende 
efter kommunens standardkontoplan, kan regnskabsføringen foretages inklu-
sive købsmoms. 
 
Ved overdragelsen af budgettet til institutionen kan de momsbærende arter til-
lægges købsmoms, således at bevillingskontrol i institutionen løbende sker på 
grundlag af udgifter inklusive købsmoms. 
 
Institutionens budget optages i kommunens årsbudget uden købsmoms, og ved 
institutionens aflæggelse af regnskabet til kommunen skal udgifterne registreres 
på de relevante arter på normal vis, hvorved købsmoms automatisk udskilles og 
henføres til funktion 7.87. 
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Betalinger mellem kommuner i øvrigt 
I tilfælde, hvor en opholdskommune har afholdt udgifter til eksempelvis kon-
tanthjælp og har krav på at få disse udgifter refunderet hos den tidligere op-
holdskommune, hjemtager opholdskommunen statsrefusionen - her 50 pct. - og 
opkræver de resterende 50 pct. hos den tidligere opholdskommune. Denne ind-
tægt registreres ved anvendelse af art 7.7. Den tidligere opholdskommune regi-
strerer udgiften netto på funktionen for kontanthjælp ved anvendelse af art 4.7. 
 
I enkelte tilfælde er der i lovgivningen fastsat en finansieringsdeling mellem 
kommuner og amtskommuner for udgifter i forbindelse med foranstaltninger 
for personer under 67 år. Ved den indbyrdes afregning, som registreres på 
funktionen for den pågældende aktivitet, anvendes arterne 4.7/4.8 henholdsvis 
7.7/7.8. 
 
Refusion vedrørende flygtninge 
Refusion af udgifter til kontanthjælp mv. til visse grupper af flygtninge regi-
streres under funktion 5.04, dranst 2, gruppering 01 og 02. 
 
Refusion af udgifter på funktionerne 5.10-5.19 vedrørende flygtninge er samlet 
på funktion 5.10, dranst 2, gruppering 06. 
 
For øvrige funktioner, hvor der ydes refusion vedrørende udgifter til flygtninge, 
er der oprettet autoriserede grupperinger under de pågældende funktioner. 
 
Refusionsberigtigelser vedrørende flygtninge registreres på kontiene for refu-
sion for flygtninge og ikke på berigtigelseskontiene. 
 
Refusion vedrørende sygedagpenge 
Folketinget har vedtaget en ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fød-
sel, som trådte i kraft 1. januar 2000. Lovændringen bevirker, at sondringen 
mellem private og offentlige arbejdsgivere ophæves. Det skal i den forbindelse 
bemærkes, at kommunen som dagpengemyndighed registrerer udgifter til syge-
dagpenge på funktion 8.52, gruppering 13 Sygedagpenge i øvrigt (med 100 pct. 
refusion) eller på funktion 5.71 Sygedagpenge. Kommuners og amtskommu-
ners indtægter som arbejdsgiver, i form af refusion af sygedagpenge fra syge-
dagpengemyndighedskommunen, skal derimod registreres på de relevante funk-
tioner, hvor udgifterne til løn (herunder løn under sygdom) til de pågældende 
registreres. 
 
Særlig registrering vedrørende grundtakstmodellen 
Som følge af lov nr. 484 af 7. juni 2001 er indført en ny finansieringsstruktur – 
grundtakstmodellen – på den del af det sociale område, hvor finansieringen 
efter de hidtidige regler er delt mellem kommunen og amtskommunen. For de 
tilbud, der er omfattet af grundtakster, skal kommunen fremover betale grund-
taksten – dog højst de faktiske udgifter – og amtskommunen skal betale for 
udgifter herudover. 
 
Grundlæggende registreringsprincipper for henholdsvis kommuner og amts-
kommuner 
Kommunerne registrerer – som hidtil – udgifter og indtægter vedrørende de 
enkelte foranstaltninger på de respektive funktioner, som foranstaltningerne 
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vedrører. Dette gælder også for udgifter til ydelser, der indgår i et døgnop-
hold/botilbud omfattet af grundtakstmodellen. Kommunens grundtakstbetaling 
til amtskommunen registreres i kommunens regnskab som en udgift på funkti-
onen for døgnopholdet. Kommunen registrerer grundtaktsbetalingen til amts-
kommunen ved anvendelse af art 4.8 Betalinger til amtskommuner. Den amts-
kommunale betaling til kommuner i forbindelse med køb af ydelser vedrørende 
de enkelte foranstaltninger indtægtsføres på de funktioner foranstaltningerne 
vedrører. Kommunen registrerer betalingen fra amtskommunen med anvendel-
se af art 7.8 Betalinger fra amtskommuner.  
 
Amtskommunerne registrerer derimod som udgangspunkt udgifter til ydelser i 
tilknytning til amtskommunale døgnophold/botilbud, som er omfattet af grund-
takstmodellen, på funktionen for døgnopholdet/botilbuddet. Amtskommuner-
nes udgifter og indtægter vedrørende klienter tilknyttet amtskommunale døgn-
ophold/botilbud registreres således på funktionen for døgnophol-
det/botilbuddet. Dog er undtaget de særlige tilfælde, hvor de ydelser der indgår 
i selve døgnopholdet består af andre amtskommunale institutionstilbud som 
f.eks. særligt dagtilbud. I sådanne tilfælde registrerer amtskommunen udgifter-
ne til den type institutioner på funktionen for de pågældende institutioner. 
Amtskommunens betaling til kommunen vedrørende udgifter over grundtak-
sten registreres ved art 4.7 Betalinger til kommuner, mens kommunens grund-
taktsbetaling af amtskommunen indtægtsføres ved anvendelse af art 7.7 Beta-
linger fra kommuner.  
 
Det bemærkes, at i de tilfælde hvor amtskommunerne driver tilbud for kommu-
nerne, må kommunerne forudsætte af amtskommunerne, at der foretages en 
opdeling af udgifterne, således at kommunerne kan registrere disse efter de 
regler, der gælder for KL-kommunerne. 
 
Der henvises i øvrigt til Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 1. juni 
2001 for en uddybende beskrivelse af registreringen samt eksempler herpå. 
 
Det skal bemærkes, at statsrefusioner, der udbetales som led i grundtakstmodel-
len, ikke registreres på hovedkonto 5 men på autoriserede grupperinger på 
funktion 8.86. 
 
Frivillig amtskommunal medfinansiering 
Amtskommunerne har mulighed for frivilligt at indgå aftaler med kommuner 
om medfinansiering af udgifter til kommunale tilbud, som er alternative tilbud 
til grundtakstfinansierede tilbud, og hvor de kommunale tilbud skønnes at ned-
sætte amtskommunernes udgifter på de grundtakstbelagte områder. Den amts-
kommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til det kommunale 
tilbud, der overstiger den modsvarende grundtakst (jf. § 131 d). Det skal dog 
bemærkes, at i ganske særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med åbne tilbud, kan 
amtskommunerne medfinansiere udgifter til kommunale tilbud, selv om disse 
betingelser ikke er opfyldt (jf. § 131 d, stk. 2). 
 
Denne frivillige amtskommunale medfinansiering af kommunale tilbud regi-
streres i det amtskommunale regnskab på en række autoriserede grupperinger 
på funktionerne for de relevante kommunale tilbud, som amtskommunerne 
medfinansierer. Hvis amtskommunens medfinansiering vedrører kommunale 
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tilbud, hvor udgifterne er registreret på flere funktioner, skal den amtskommu-
nale medfinansiering registreres på den funktion, hvor den største del af kom-
munens udgifter til tilbuddet registreres. Det skal dog bemærkes, at amtskom-
munal medfinansiering vedrørende dagtilbudsområdet registreres under hoved-
funktionen DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN 
OG UNGE direkte på funktion 5.10 Fælles formål. 
 
Kommunernes indtægter i form af frivillig amtskommunal medfinansiering 
registreres på selve den funktion, som den kommunale udgift til tilbu-
det/foranstaltningen registreres på, og ikke på grupperingerne vedrørende den 
amtskommunale medfinansiering. 
 
Det skal bemærkes, at kommunernes indtægter i form af den amtskommunale 
medfinansiering skal indgå i opgørelsen af de kommunale nettodriftsudgifter, 
der kan anmeldes til refusion i overgangsperioden. 
 
For en uddybende beskrivelse af registreringsmæssige konsekvenser af grund-
takstmodellen samt eksempler herpå henvises til Indenrigsministeriets oriente-
ringsskrivelse af 1. juni 2001. 
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KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. 
 
Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik og udgifter og indtægter i forbindelse med akti-
vering efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats, samt støtte til frivilligt socialt arbejde.  
 
5.01 Kontanthjælp 
På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontanthjælp og start-
hjælp til forsørgelse, til revalidering og hjælp i særlige tilfælde, jf. kapitel 4, 6, 
10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres udgifter til hjælpe-
midler, mentor og befordringsgodtgørelse for revalidender og opkvalificering 
og introduktion ved ansættelse af revalidender samt udgifter til hjælpemidler i 
ustøttet beskæftigelse, jf. kapitel 14, 15 og 18 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats.  
 
Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af 
børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. På funk-
tion 5.01 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registre-
res dog under hovedart 1.  
Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, her-
under kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jf. kapitel 10, 11, 12, 14, 15 og 
18 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.05 eller på 
funktion 5.98.  
 
Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede 
personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. 
 
Udgifter vedrørende kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse til personer un-
der 30 år i visitationsperioden før aktivering og i mellemperioden mellem akti-
veringstilbud, jf. kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, registreres 
på funktion 5.05, gruppering 02 for så vidt angår regnskab 2003. Fra budget 
2004 registreres udgiften til den pågældende gruppe på kontanthjælpskontiene 
på 5.01 
 
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). Udgifter til aktive 
tilbud med 65 pct. refusion konteres under funktion 5.05. Med undtagelse af 
løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 
pct. refusion og revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 
65 pct. refusion, der uændret registreres på funktion 5.01 hhv. gruppering 07 og 
11.  Udgifter til passive tilbud med 35 pct. refusion konteres under funktion 
5.73. 
 
Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter § 
25 i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering registreres 
særskilt på gruppering 14. Det samme gælder starthjælp til personer under re-
validering. Fra 1. juli 2006 konteres disse dog under funktion 5.05 gruppering 
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14 med 65 pct. refusion. Desuden konteres udgifter til løbende hjælp efter ak-
tivlovens § 29 på grupperingerne 13, 18, 19 eller 20 afhængig af om den indsat-
te er forsørger, ikke-forsørger, starthjælpsmodtager, over - eller under 25 år. 
Fra 1. juli 2006 konteres disse dog under funktion 5.73 med 35 pct. refusion.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til visse grupper 
af flygtninge registreres på funktion 5.04. 
 
Endelige bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende orlovsydelse til kon-
tanthjælpsmodtagere registreres på funktion 5.98. 
 
For hver gruppering under funktion 5.01, skal der føres en ydelsesregistrant, jf. 
Bekendtgørelsen nr. 119 af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt 
regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministe-
riets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for 
Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder. 
 
Der er på funktion 5.01 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gen-
nemgået i det følgende. 
  
01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse (§ 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. 

juni 2003) 
Her registreres udgifter til helt eller delvist løntilskud med 50 pct. stats-
refusion til revalidender, som er under optræning eller uddannelse på 
det almindelige arbejdsmarked, og hvor beslutningen om iværksættelse 
af virksomhedsrevalideringen er truffet før 1. juli 2001, jf. § 8, stk. 3 i 
lov nr. 284 af 25. april 2001 og § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003 
(lov om aktiv socialpolitiks nu ophævede § 62). Ordningen vedrører 
personer i virksomhedsrevalidering, der er visiteret før 1. juli 2001. Re-
fusionen er forhøjet til 65 pct. pr. 1. januar 2002 og registreres på grp. 
07. 

 
02 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52) 

Her registreres udgifter til revalideringsydelse med 50 pct. statsrefusi-
on, jf. aktivlovens § 52. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse 
som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år. Endvi-
dere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender 
under 25 år, som får den halve revalideringsydelse og har bidragspligt 
over for et barn, jf. § 52, stk. 4. 
 
Udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalide-
ring, hvor beslutningen om iværksættelse af virksomhedsrevalideringen 
er truffet før 1. juli 2001 registreres ligeledes her, jf. § 8, stk. 3 i lov nr. 
284 af 25. april 2001 og § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003. Fra 1. 
juli 2006 registreres udgifterne på funktion 5.05, gruppering 02 med 65 
pct. refusion. 
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03 Tillægsydelser og merudgifter til bolig under revalidering (lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats §§ 76, 78, 79, 80 og 82)  
Her registreres udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, ar-
bejdsredskaber og arbejdspladsindretning), udgifter til mentorordning 
og udgifter til befordringsgodtgørelse for revalidender, herunder forre-
validering og for revalidender med forsørgelseshjælp efter anden lov-
givning, herunder befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere.. 
Fra 1. juli 2006 registreres til støtte til nødvendige merudgifter til bolig 
pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne på funktion 5.05, gruppe-
ring 03 med 65 pct. statsrefusion. Endelig registreres her udgifterne ef-
ter lov om aktiv socialpolitik § 63 for personer som har påbegyndt eller 
fået tilsagn om et revalideringsforløb inden 1. juli 2003, jf. § 9 stk. 2 i 
lov nr. 417 af 10. juni 2003.  

 
Her registres endvidere udgifter til deltagerbetaling i medfør af § 32, 
stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter kommunen kan 
give tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte vejled-
nings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannel-
sesforløb samt ordinære uddannelsesforløb. Kommunen kan således af-
holde de udgifter, der er forbundet med deltagelse i tilbuddet, herunder 
deltagerbetaling til revalidender og sygedagpengemodtagere under for-
revalidering. 
 

04 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (§§ 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. 

 
05 Tilskud til selvstændig virksomhed (lov om aktiv socialpolitik § 65) 

Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der øn-
sker at etablere selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv soci-
alpolitik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revaliden-
der, efter § 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Fra 1. juli 2006 regi-
streres disse udgifter på funktion 5.05, gruppering 06 med 65 pct. refu-
sion. 

 
06 Sygebehandling, medicin mv. (§ 82) 

Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling 
mv. efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik. 
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07 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud 
 med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf. § 

64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2) 
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, og 
hvor beslutningen om iværksættelse af virksomhedsrevalideringen er 
truffet den 1. juli 2001 og derefter, jf. lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats § 51, stk. 3 og § 64, stk. 4, og § 8, stk. 3 i lov nr 284 af 25. april 
2001. 
 
Endvidere konteres tilskud op til niveauet for revalideringsydelsen for 
revalidender i praktik, elever og lærlinge her, jf. lov om aktiv socialpo-
litik § 51, stk. 2. 
 
Endelig registreres her udgifterne efter lov om aktiv socialpolitik § 62 
for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et revaliderings-
forløb inden 1. juli 2003, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003. 

 
08 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (§§ 81 og 85) 

Her registreres udgifter til dækning af enkeltudgifter efter § 81 og ud-
gifter til flyttehjælp efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik. 
 

09 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§ 28) 
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 lang-
varig lidelse, efter § 28 i lov om social service. Det bemærkes at hjælp 
til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med ned-
sat funktionsevne registreres på gruppering 15. 
 

10 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (§ 84) 
Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til 
personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne efter § 84 i lov om social service. 
 

11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. 
refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, jf. lov om aktiv beskæftigelses-
indsats § 45, stk. 2) 

Her registreres udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virk-
somhedsrevalidering med 65 pct. statsrefusion, og hvor beslutningen 
om iværksættelse af virksomhedsrevalideringen er truffet den 1. juli 
2001 og derefter, jf. aktivlovens § 52, jf. § 47, stk. 2, nr. 1 og 3, og § 8, 
stk. 3 i lov nr. 284 af 25. april 2001. Det gælder såvel den fulde revali-
deringsydelse som den halve revalideringsydelse til revalidender under 
25 år i forbindelse med virksomhedsrevalidering. 
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Endvidere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revali-
dender under 25 år i forbindelse med virksomhedspraktik, som får den 
halve revalideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. lov om 
aktiv socialpolitik § 52, stk. 4. 

 
12 Tilskud til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion (lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats §§ 99, 100 og 101) 
Her registreres udgifter til opkvalificering ved ansættelse efter § 99 og 
udgifter til introduktion ved ansættelse efter § 101 for revalidender, 
herunder forrevalidender, i ustøttet beskæftigelse for at de kan opnå an-
sættelse uden løntilskud. 
Endvidere registreres her udgiften til hjælpemidler i form af arbejdsred-
skaber og mindre arbejdspladsindretning for at opnå eller fastholde an-
sættelse uden løntilskud, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 
100. 
Endelig registreres her udgifterne efter lov om aktiv socialpolitik § 78 
for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et aktiveringstil-
bud eller anden beskæftigelsesfremmende indsats inden 1. juli 2003, jf. 
§ 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003. 

 
13 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 

år (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 mod-
tager starthjælp til gifte og samlevende. 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper regi-
streres ligeledes her. 
Her registreres også tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har 
valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 5, i de tilfæl-
de hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til forsørgere 
eller starthjælp til gifte og samlevende. 
Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter § 29. Fra 1. juli 2006 
registreres udgifterne under funktion 5.73, gruppering 13 med 35 pct. 
refusion. 

 
14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering ( §§ 25, 25 a og 26, stk.5, 
 jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5)  

Her registreres udgifter til kontanthjælp og starthjælp efter § 25 til per-
soner under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervs-
modnende og afklarende aktiviteter før det erhvervsmæssige sigte er 
afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige forsørgel-
sesgrundlag, jf. § 47, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik.  
Desuden registreres udgifter til starthjælp efter § 25, stk. 12 og 13 til 
personer under revalidering, jf. § 47, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik. 
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Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper regi-
streres ligeledes her. 
Endvidere registreres på denne gruppering tillæg til en hjemmearbej-
dende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, 
jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde, hvor den berettigede ægtefælle modtager 
kontanthjælp under forrevalidering eller starthjælp under revalidering 
og forrevalidering. Fra 1. juli 2006 registreres udgifterne under funkti-
on 5.05, gruppering 14 med 65 pct. refusion. 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af 
kontanthjælp under forrevalidering eller af starthjælp under revalidering 
og forrevalidering registreres på gruppering 16. Fra 1. juli 2006 regi-
streres udgifterne under funktion 5.05, gruppering 05 med 65 pct. stats-
refusion. 

 
15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af bidrag til 

pensionsordning ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§ 29) 
Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag 
til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med be-
tydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgri-
bende kronisk eller langvarig lidelse efter § 29 i lov om social service. 
Det bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat 
funktionsevne registreres på gruppering 09. Udbetalinger af særlig le-
dighedsydelse efter § 29 a registreres direkte på funktionen, dvs. på en 
frivillig gruppering i intervallet 21 til 89. 
 

16 Særlig støtte (§ 34) 
Her registreres udgifter til særlig støtte til personer med høje boligud-
gifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv soci-
alpolitik. Udgiften vedrørende særlig støtte til såvel modtagere af kon-
tanthjælp som modtagere af starthjælp registreres her. 
Særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager kontanthjælp el-
ler starthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering. Fra 1. ju-
li 2006 registreres udgifterne til særlig støtte til passive tilbud under 
funktion 5.73, gruppering 16 med 35 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 kontanthjælpsmod-
tagere 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 til-
bud, herunder revalidender og forrevalidender under funktion 5.05, 
gruppering 05 med 65 pct. refusion.  

 
17 Efterlevelseshjælp (§ 85 a) 

  Her registreres udgifter til efterlevelseshjælp, eksklusiv efterlevelses-
hjælp ydet som lån, efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik. I de tilfæl- 
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  de hvor den udbetalte hjælp ydes som et a conto beløb, og hvor der 
efterfølgende sker en regulering af beløbet, registreres det regulerede 
beløb i form af udbetaling af hjælp eller tilbagebetaling af hjælp også 
her. Hvis der sker tilbagebetaling af efterlevelseshjælp som følge af 
svig. 

  Efter aktivlovens § 91, skal tilbagebetalingen derimod registreres på 
gruppering 91 Tilbagebetaling.  

  Vedrørende registrering af efterlevelseshjælp ydet som lån henvises til 
konteringsreglerne for funktion 8.25. 

 
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 ud-
gifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager 
starthjælp til enlige fyldt 25 år. 
Udgifter til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper regi-
streres ligeledes her. 
Her registreres også tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har 
valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 5, i de tilfæl-
de hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til ikke-
forsørgere. 
Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter § 29. Fra 1. juli 2006 
registreres udgifterne under funktion 5.73, gruppering 18 med 35 pct. 
refusion. 

 
19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asyl-

ansøgere (§§ 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 optje-
ning, 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 per-
soner, 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. 
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 udlændin-
geloven, jf. § 28 i lov om aktiv social politik, og som modtog hjælp in-
den 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. 
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Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter § 29. Fra 1. juli 2006 
registreres udgifterne under funktion 5.73, gruppering 19 med 35 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 udebo-
ende 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 mod-
tager starthjælp til unge under 25 år. 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 tilfæl-
de hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til unge eller 
starthjælp til unge under 25 år. 
Med ikrafttræden regnskab 2004 registreres her udgiften til nedsat kon-
tanthjælp efter § 25 f, stk. 2, jf. § 25 f, stk. 1 samt udgiften til det be-
hovsbestemte tillæg efter § 25 f, stk. 3. 
Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter § 29. Fra 1. juli 2006 
registreres udgifterne under funktion 5.73 gruppering 20 med 35 pct. 
refusion. 
 

 
91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov 

om aktiv socialpolitik samt § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
samt § 119 i lov om social service) 

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpoli-
tik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 50 pct. statsrefu-
sion, bortset fra hjælp efter § 65 og terminsydelser mv., jf. §§ 91, 93 og 
94 i lov om aktiv socialpolitik. 
Desuden registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om social ser-
vice, jf. § 119. 
Endvidere registreres tilbagebetalinger af hjælp, som er udbetalt i hen-
hold til bistandsloven, jf. § 25, stk. 1, nr. 1 og § 26 i lov om social bi-
stand. 
 

92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§§ 93 og 94 i lov om 
aktiv socialpolitik og § 111 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats).  

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp i forbindelse med virksom-
hedsrevalidering ydet med 65 pct. statsrefusion, jf. §§ 93 og 94 i lov 
om aktiv socialpolitik, samt hjælp i forbindelse med virksomhedsprak-
tik efter kapitel 11 og løntilskud efter kapitel 12, jf. § 111 i lov om ak-
tiv beskæftigelsesindsats. 
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93 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 tilbagebetalinger at lån ydet i henhold til bistands-
lovens § 43, stk. 8 og 9 (før 1. januar 1998 § 43, stk. 9 og 10) 

 
95 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. (§ 92) 

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. 
 

5.04 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp 
(jf. funktion 5.01) og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funktion 5.05) 
til visse grupper af flygtninge. Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om, 
fremgår af konteringsreglerne for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen, 
jf. i øvrigt § 107 i lov om aktivsocialpolitik, § 124 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats og § 133 i lov om social service. På funktion 5.04 anvendes art 
5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hovedart 
1. 
 
For hver gruppering på funktion 5.04 skal føres en ydelsesregistrant, jf. Social-
ministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 9. juni 2000 om kommunernes regn-
skabsaflæggelse og statsrefusion m.v. på visse dele af det sociale område. 
 
På funktion 5.04 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 refusionsprocenten. 
 
Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bi-
standsloven og lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.01, gruppering 91, 
93 og 95 samt funktion 5.05, gruppering 93. Tilbagebetaling af aktiverings-
godtgørelse til flygtningen, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, 
registreres dog på funktion 5.05 gruppering 07. 
 
04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 

pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik §§ 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34, 36, 
36 a og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63) 
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Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til 
uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. re-
fusion:  
Udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter §§ 25 og 25 
a; til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at ud-
nytte sine arbejdsmuligheder jf. § 26, stk. 3; til hjælp til flygtninge, der 
er fyldt 60 år, og som ikke kan få social pension pga. betingelser om 
optjening, jf. § 27; til hjælp til flygtninge, der ikke modtager fuld før-
tidspension pga. betingelserne om optjening, jf. § 27 a; udgifter til sær-
lig støtte efter § 34, udgifter til beskæftigelsestillæg efter §§ 36 og 36 a 
samt til løntilskud efter § 16, stk. 2, nr. 2. 
Udgifter til kontanthjælp efter § 25, stk. 1-5 under forrevalidering regi-
streres ligeledes her, jf. funktion 5.01 gruppering 13, 14, 16, 18, 20 og 
en del af 19, samt funktion 5.05. 
For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her, bå-
de for flygtningebørn der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 
og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede 
flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrations-
loven. Kontanthjælp efter § 25 under forrevalidering registreres ligele-
des her, jf. funktion 5.01 gruppering 13, 14, 16, 18, 20 og en del af 19. 
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis 
personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicappe-
de flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, regi-
streres udgifter efter 3 år ligeledes her. 
 

05 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 
uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. re-
fusion; udgifter til revalideringsydelse efter § 52, til løntilskud ved op-
træning efter § 63 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats; til støtte til 
særlige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering efter §§ 
63 og 64; til tilskud mv. til selvstændig virksomhed efter § 65 og til 
hjælp til værktøj, jf. funktion 5.01, gruppering 01, 02, 03, 05 07, 11 og 
12. 
For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her, bå-
de for flygtningebørn der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 
og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede 
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 handicappe-
de flygtninge, som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, regi-
streres udgifter efter 3 år ligeledes her. 
 

06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 
med 100 pct. refusion 
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   Her registreres udgifter til hjælp i øvrigt efter lov om aktiv socialpolitik 

og til hjælp i øvrigt efter lov om social service til uledsagede flygtnin-
gebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion, jf. funktion 
5.01, gruppering 04, 06, 08, 09, 10, 15 og 17. Udgifter til hjælp i særli-
ge tilfælde efter aktivlovens §§ 81-85 til uledsagede flygtningebørn og 
handicappede flygtninge, der modtager starthjælp, registreres ligeledes 
her. 
For uledsagede flygtningebørn registreres her både udgifterne vedrø-
rende flygtningebørn, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 
og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede 
flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrations-
loven. 

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

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

  Her registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt ar-
bejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til 
flygtninge efter §§ 28 og 29 i lov om social service og merudgifter mv. 
for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter § 84 i lov om so-
cial service i de første 3 år med 100 pct. refusion (jf. funktion 5.01 
gruppering 09, 10, 15). 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 refusionsprocenten. Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbe-
talt i henhold til bistandsloven og lov om kommunal aktivering, jf. funktion 
5.01, gruppering 91, 93 og 95 samt funktion 5.05, gruppering 93. Tilbagebeta-
ling af aktiveringsgodtgørelse til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. 
januar 1999, registreres dog på funktion 5.05 gruppering 07. 
 
5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender 
 
På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontant-
hjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse 
til kontanthjælpsmodtagere i perioder hvor personen deltager i tilbud efter lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
På funktion 5.05 anvendes art 5.2. 
 
Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de ak-
tiveringsforanstaltninger, der iværksættes for kontanthjælpsmodtagere efter 
kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 
5.98.  
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Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktive-
ring af visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.04. 
 
For hver gruppering under funktion 5.05 skal føres en ydelsesregistrant, sva-
rende til ydelsesregistranten under funktion 5.01, jf. Bekendtgørelsen nr. 119 af 
24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og 
revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbru-
geranliggenders ressortområder. 
 
På funktion 5.05 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
02 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 

52) 
Her registreres udgifter til revalideringsydelse med 65 pct. statsrefusi-
on, jf. aktivlovens § 52. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse 
som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år. Endvi-
dere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender 
under 25 år, som får den halve revalideringsydelse og har bidragspligt 
over for et barn, jf. § 52, stk. 4. Indtil 1. juli 2006 registreres udgifterne 
på funktion 5.01, gruppering 02 med 50 pct. refusion. 
 

03 Merudgifter til bolig (lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a) 
Her registreres udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til bolig 
pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender og 
forrevalidender, der modtager den halve revalideringsydelse efter § 
64 og § 64 a i lov om aktiv socialpolitik fra 1. juli 2006.  

 
04 Særlig støtte aktiverede (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 92-96 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) med 65 pct. refusion.  
Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 til kontant-
hjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 38, stk. 2 og kapitel 11, 
jf. § 45, stk. 2, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Indtil 1. juli 2006 
ydes 50 pct. I refusion. 
 

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

Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34 til kontant-
hjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. § 38, stk. 2 og kapitel 11, 
jf. § 45, stk. 2, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Fra 1. juli 2006 
ydes 65 pct. i refusion.  
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06 Tilskud til selvstændig virksomhed (lov om aktiv socialpolitik § 65) 

Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der øn-
sker at etablere selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv soci-
alpolitik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revaliden-
der, efter § 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Indtil 1. juli 2006 re-
gistreres disse udgifter på funktion 5.01, gruppering 05 med 50 pct. re-
fusion. 

 
07 Godtgørelse (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 83) 

Her registreres de kommunale udgifter til godtgørelse, der medgår til at 
dække kontanthjælpsmodtageres og starthjælpsmodtageres udgifter ved 
tilbud efter kapitel 10 og kapitel 11. Godtgørelsen refunderes med 50 % 
indenfor rådighedsbeløbet jfr. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 
118, stk. 1. Eventuelle tilbagebetalinger af godtgørelsen registreres lige-
ledes her. 
Endelig registreres her udgiften til godtgørelse efter lov om aktiv soci-
alpolitik § 38 for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et 
aktiveringstilbud eller anden beskæftigelsesfremmende indsats inden 1. 
juli 2003, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003. 

 
08 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats §§ 38, stk. 2 og 45, stk. 2) med 65 pct. refusion, 
Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp, starthjælp og 
engangshjælp til personer i tilbud efter kapitel 10, Vejledning og op-
kvalificering, og kapitel 11, Virksomhedspraktik, i form af kontant-
hjælp, starthjælp, engangshjælp, tillæg til en hjemmearbejdende ægte-
fælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder og nedsat 
kontanthjælp efter § 38 a og § 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 kontanthjælpsmod-
tagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 10 og kapitel 11 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på gruppering 05. Indtil 1. ju-
li 2006 registreres udgifter med 50 pct. statsrefusion på funktion 5.05, 
gruppering 10. Det skal bemærkes, at beskæftigelsestillæg til start-
hjælpsmodtagere og visse grupper af kontanthjælpsmodtagere, jf. § 45, 
stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fortsat giver 50 procents 
refusion og skal registreres på funktion 5.05, gruppering 10. 

 
09 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om en aktiv beskæf-

tigelsesindsats § 63, jf. § 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats) med 65 pct. statsrefusion. 

Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælps-
modtagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 12 i lov om en aktiv 
beskæftigelsespolitik, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig el-
ler privat arbejdsgiver, § 63 jf. § 64, stk. 3. Ved ansættelse med løntil-
skud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Løn-
udgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, institutioner m.v. 
registreres på funktion 5.98. Endvidere registreres udgiften til supple-
rende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter 
§ 25. 



Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side  14 
  
Dato: 16. august 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 
 
 
10 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats §§ 38, stk. 2 og 45, stk. 2 og 3) med 50 pct. refusi-
on. 

Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp, starthjælp og 
engangshjælp til personer i tilbud efter kapitel 10, Vejledning og op-
kvalificering, og kapitel 11, Virksomhedspraktik, i form af kontant-
hjælp, starthjælp, engangshjælp, tillæg til en hjemmearbejdende ægte-
fælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder og nedsat 
kontanthjælp efter § 38 a og § 39 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 38, 
stk. 2 og 45, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtagere og visse grupper af kon-
tantshjælpmodtagere, jf. § 45, stk. 3 om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Dette gælder uafhængigt af det ugentlige timetal for aktiveringen og 
uanset om der er tale om en pligtmæssig eller ikke-pligtmæssig aktive-
ring. 
Udgifter til særlig støtte efter § 34 i forbindelse med tilbud til kontant-
hjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 10 og kapitel 11 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på gruppering 04. 
 
Endvidere registreres udgiften kontanthjælp og starthjælp til aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere, som har fået tilsagn om eller som har påbe-
gyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv 
socialpolitik og som gennemfører tilbuddet efter de hidtil gældende reg-
ler, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003. Fra 1. juli 2006 registreres 
udgifter med 65 pct. statsrefusion på funktion 5.05, gruppering 08. Ale-
ne udgifter til beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtagere og visse 
grupper af kontanthjælpsmodtagere, jf. § 45, stk. 3 i lov om en aktiv so-
cialpolitik skal fortsat registreres på grupperingen. 
 

11 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats (§ 63, jf. § 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats) med 50 pct. refusion. 

Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælps-
modtagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 12 i lov om en aktiv 
beskæftigelsespolitik, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller 
privat arbejdsgiver, § 63 jf. § 64, stk. 3. 
Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud 
på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virk-
somheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.98. 
Endvidere registreres udgiften til supplerende kontanthjælp til løn op til 
niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25. 
Endelig registreres udgiften til løntilskud til aktiverede kontanthjælps- 
og starthjælpsmodtagere, som har fået tilsagn om eller som har påbe-
gyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv 
socialpolitik og som gennemfører tilbuddet efter de hidtil gældende reg-
ler, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003. Fra 1. juli 2006 registre-
res udgifter med 65 pct. statsrefusion på funktion 5.05, gruppering.09. 
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14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering (§§ 25, 25 a og 26, 

stk.5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5) med 65 pct. Refusion. 
Her registreres udgifter til kontanthjælp og starthjælp efter § 25 til per-
soner under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervs-
modnende og afklarende aktiviteter før det erhvervsmæssige sigte er 
afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige forsørgel-
sesgrundlag, jf. § 47, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Desuden registreres udgifter til starthjælp efter § 25, stk. 12 og 13 til 
personer under revalidering, jf. § 47, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik. 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper re-
gistreres ligeledes her. 
 
Endvidere registreres på denne gruppering tillæg til en hjemmearbej-
dende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, 
jf. § 26, stk. 5, i de tilfælde, hvor den berettigede ægtefælle modtager 
kontanthjælp under forrevalidering eller starthjælp under revalidering 
og forrevalidering. Indtil 1. juli 2006 registreres udgifterne under funk-
tion 5.01, gruppering 14 med 50 pct. refusion. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 til modtagere af 
kontanthjælp under forrevalidering eller af starthjælp under revalide-
ring og forrevalidering registreres på gruppering 05. Indtil 1. juli 2006 
registreres udgifterne under funktion 5.01 gruppering 16 med 50 pct. 
statsrefusion. 
 

93 Tilbagebetaling af hjælp med 50 pct. refusion 
Her registreres tilbagebetaling af hjælp til aktiverede kontanthjælps-
modtagere og starthjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet 
efter § 34, jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere regi-
streres her tilbagebetaling af kontanthjælp til personer under 30 år i vi-
sitations- og mellemperioderne ydet frem til 31.12.2003, jf. §§ 91-94 i 
lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres tilbagebetaling af for-
sørgelseshjælp efter kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud efter kapi-
tel 12 til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Endelig registreres tilbagebeta-
linger af hjælp udbetalt i henhold til lov om kommunal aktivering. Til-
bagebetaling af aktiveringsgodtgørelse registreres dog på gruppering 
07. 
 

94  Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv 
socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9) Her registreres tilba-
gebetaling af hjælp til forsørgelseshjælp efter kapitel 10 og kapitel 11, 
samt løntilskud efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og start-
hjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats . 
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5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde 
På denne funktion registreres kommunens og amtskommunens støtte til frivilli-
ge sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. § 
115 i lov om social service. 
 
5.09 Beboerrådgivning 
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DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN 
OG UNGE 
 
Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til 
børn efter kapitel 4 i lov om social service, klubtilbud og andre socialpædago-
giske fritidstilbud til større børn og unge efter kapitel 5 i lov om social service 
samt visse økonomiske tilskud til forældre efter kapitel 6 i lov om social ser-
vice. 
 
Det bemærkes, at fællesudgifter og –indtægter mellem forskellige typer af insti-
tutioner, herunder udgifter til støttepædagoger, registreres på funktion 5.10. 
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 
5.12, 5.13, 5.14 og 5.15. Således skal hver institution under funktion 5.12, 5.13, 
5.14 og 5.15 tildeles et omkostningsstednummer i intervallet 0101-9999. Der-
imod er særlige daginstitutioner er ikke omfattet af reglerne for registrering på 
omkostningssted. 
 
Udgifter og indtægter, der er direkte forbundet med selve pasningen samt ud-
gifter og indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pasnings-
ydelse, er i regnskabet omfattet af den autoriserede registrering på omkost-
ningssted. 
 
Som eksempel på udgifter, der er direkte forbundet med selve pasningen, kan 
nævnes udgifter til lønninger til personale, der passer børnene (herunder vika-
rer), varer og materialer, der forbruges i forbindelse med pasningen af børnene 
(forplejning, bleer, legetøj mv.) samt aktiviteter med børnene (udflugter, kolo-
niophold mv.). 
 
Som eksempel på udgifter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pas-
ningsydelse kan nævnes udgifter til inventar (borde, stole, hårde hvidevarer 
m.v.), barnevogne, udstyr til legepladser, apparaturer (musikanlæg mv.), rengø-
ring, løbende vedligeholdelse af lokaler, strøm, vand og varme samt udgifter i 
forbindelse med administration på selve institutionen (dvs. den administration 
der varetages af det på institutionen ansatte personale), køkkenpersonale og 
forældrebestyrelser. 
 
Endvidere registreres udgifter og indtægter til efteruddannelse, sygedagpenge-
refusion og pensionsforsikringer vedrørende det på institutionen ansatte perso-
nale på omkostningssted. 
 
Derimod indgår udgifter til lokaler i sig selv (dvs. husleje), udvendig bygnings-
vedligeholdelse og udenomsarealer ikke som en del af den autoriserede regi-
strering på omkostningssted. Derudover registreres udgifter og indtægter vedrø-
rende driften af kommunens egne kolonier på fælleskonti, hvorfra der kan over-
føres betaling for benyttelse på omkostningsstederne. Hvor kommunen lejer sig 
ind på en koloni, registreres udgifterne direkte på omkostningssted. 
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Det skal bemærkes, at forældrebetaling inkl. tilskud (gruppering 92) og særlig 
forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud (gruppering 93) ikke skal registreres på 
omkostningssted, men på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100 på den pågæl-
dende funktion. 
 
Udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på 
omkostningssted, registreres på fælleskonti i stedintervallet 0001-0100. Det 
bemærkes, at fællesudgifter og –indtægter mellem samme type af institutioner 
registreres på funktionen for denne institutionstype. Fællesudgifter og –
indtægter mellem forskellige typer af institutioner registreres på funktion 5.10. 
 
Vedrørende kategoriseringen af udgifter på omkostningssted henholdsvis fæl-
leskonti henvises i øvrigt til beskrivelsen af nedenstående vejledende konto-
plan. 
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5.10 Fælles formål 
På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende 
kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre soci-
alpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge, herunder udgifter til friplad-
ser, søskenderabat samt tilskud til nedsættelse af forældrebetaling. Endvidere 
registreres her særlig støtte til børn og unge vedrørende dagtilbud og klubber, 
der drives efter §§ 7 og 19, jf. § 40, stk. 2, nr. 8 i lov om social service.

Vejledende kontoplan 

For funktionerne 5.12, 5.13, 5.14 og 5.15 er udarbejdet nedenstående vejledende 
kontoplan. 
 
Det bemærkes, at på grupperingerne 22, 24, 26, 32, 38, 42 og 43 registreres de 
udgifter, der er omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted. 
 
Pasning og administration på omkostningssted 
22 Personale og administration 
  Lønninger til pædagogisk og administrativt personale, herunder fast 

personale, vikarer, efteruddannelse, sygedagpengerefusion og pensions-
forsikring. Kontorholdsudgifter, annoncer og udgifter til forældrebesty-
relsens mødevirksomhed. 

24 Pædagogiske materialer 
  Pædagogiske materialer, herunder legetøj, maling, pensler, musikan-

læg, videoer osv. 

26 Andre pasningsudgifter 
  Bleer, forplejning og udflugter. 

Andre udgifter på omkostningssted 
32 Teknisk personale 
  Teknisk personale 

38 Køkken- og rengøringspersonale 
  Udgifter til rengørings- og køkkenpersonale samt rengøringsmid-

ler/maskiner 

42 Legepladser og inventar 
  Inventar, herunder borde, stole, legepladser og hårde hvidevarer. 

43 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 
  Indvendig vedligeholdelse, forsikringer, strøm, vand og varme. 

Andre udgifter uden for omkostningssted 
28 Bygninger og udenomsarealer 
  Udgifter til lokaler i sig selv (f.eks. leje), herunder udvendig vedlige-

holdelse samt vedligeholdelse af udenomsarealer. 

Kommuner, der benytter ovenstående vejledende kontoplan, vil i forbindelse 
med budget- og regnskabsindberetningerne blive bedt om at oplyse Indenrigs-
ministeriet og Kommunernes Landsforening herom. 
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Det bemærkes, at udgifter til fripladser, søskenderabat og tilskud til nedsættelse 
af forældrebetaling i forbindelse med særlige dagtilbud og klubtilbud efter ser-
vicelovens §§ 16 og 23 registreres på funktion 5.17. 
 
Tilskud til puljeordninger efter § 11 og til private klubber efter § 20, 2. pkt. i 
lov om social service registreres dog på funktion 5.19. 
 
Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af eksterne arter. 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til specifikation af udgifterne 
efter dagtilbudstype samt en driftsgruppering til registrering af de samlede ud-
gifter til søskenderabat for alle dagtilbud under ét. Det bemærkes dog, at udgif-
terne til søskenderabat for børn i skolefritidsordninger efter folkeskoleloven 
registreres på funktion 3.05. 
 
Endvidere registreres på denne funktion tilskud til forældre, der vælger privat 
pasning efter § 26 i lov om social service, tilskud til forældre, der modtager 
tilskud efter § 26 a i lov om social service ved pasning af egne børn og tilskud 
til forældre på børnepasningsorlov efter § 27 i lov om social service, herunder 
særligt supplerende tilskud til enlige forældre på børnepasningsorlov efter § 
27a i lov om social service. Der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering 
af disse udgifter 
 
Det bemærkes, at eventuelle tilbagebetalinger i 1998 af uforbrugte statslige 
tilskud i forbindelse med forsøgsordningen om frit valg af dagpasningsordning 
ikke må registreres på gruppering 18. Disse tilbagebetalinger må registreres på 
en ikke autoriseret gruppering. 
 
På funktionen registreres endelig mellemkommunale betalinger på hovedfunk-
tionen DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG 
UNGE, bortset frakommuners og amtskommunernes betalinger for børn i sær-
lige daginstitutioner, som registreres på funktion 5.17. 
 
Udgifter til støttepædagoger på daginstitutioner registreres ligeledes på funkti-
on 5.10. 
 
Desuden registreres på denne funktion amtskommunernes udgifter til medfi-
nansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for hele dagtil-
buds- og klubområdet, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede til-
bud efter § 131 a i lov om social service, og hvor de kommunale tilbud skønnes 
at nedsætte amtskommunens udgifter efter § 131 a, jf. § 131 d i lov om social 
service. Den amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften 
til den kommunale opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst 
efter § 131 a, jf. § 131 d. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i 
indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfinansiering 
efter § 131 d i lov om social service. 
 
5.11 Dagpleje 
På denne funktion registreres lønudgifter vedrørende den kommunale dagpleje, 
jf. § 10 i lov om social service. Udgifter vedrørende tilsynet med dagplejen 
samt indkøb af udstyr, legetøj, medicin m.v. til dagpleje registreres ligeledes på
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funktion 5.11. 
 
Der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering af løn til dagplejere samt 
forældrebetaling inklusive tilskud, herunder søskenderabat. 
 
Vedrørende registrering af forældrebetaling, jf. §§ 15 og 15 a i service loven, 
henvises til konteringsreglerne for funktion 5.12-5.18. 
 
5.12 Vuggestuer 
5.13 Børnehaver 
5.14 Integrerede daginstitutioner 
5.15 Fritidshjem 
5.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 
5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 
5.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 
 
På funktionerne 5.12-5.16 og 5.18 registreres udgifter og indtægter vedrørende 
kommunale og selvejende daginstitutioner, jf. § 9 i lov om social service, og 
kommunale og selvejende klubber og andre pædagogiske fritidstilbud, jf. § 20, 
1. pkt. i lov om social service. 
 
Udgifter og indtægter til dagtilbud for børn og unge, der er anbragt i plejefami-
lie, opholdssteder og på døgninstitutioner registreres på de relevante funktioner 
for daginstitutionerne 5.12- 5.16. 
 
Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har 
indgået driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler som de kommu-
nale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5. 
 
Der er på hver af funktionerne 5.12-5.16 og 5.18 autoriseret en driftsgruppering 
til registrering af forældrebetaling, jf. § 15 i serviceloven. Her registreres den 
totale forældreandel, eksklusiv særlig forhøjet forældrebetaling (§ 15 a). Den 
totale forældreandel opgøres inklusive fripladser, tilskud til nedsættelse af for-
ældrebetaling og udgifter til søskenderabat. Kommunens udgifter hertil regi-
streres på funktion 5.10. Registreringen af kommunale tilskud sker ved anven-
delsen af eksterne arter. 
 
Der er derudover på hver af funktionerne 5.12-5.15 og 5.18 autoriseret en 
driftsgruppering til registrering af den særligt forhøjede forældrebetaling efter 
servicelovens § 15 a. Her registreres den fulde særligt forhøjede forældrebeta-
ling, som kommuner med pasningsgaranti har besluttet at opkræve, før friplads 
og søskenderabat. Den særligt forhøjede forældrebetaling kan højst udgøre 1 
pct. i 2000, 2 pct. i 2001 og 3 pct. i 2002 og de følgende år af de budgetterede 
udgifter. 
 
På funktion 5.17 registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud 
og særlige klubtilbud efter §§ 16 og 23 i lov om social service. På funktionen 
registreres udgifter og indtægter vedrørende amtskommunale, kommunale og 
selvejende særlige daginstitutioner og klubber samt vedrørende særlige dagin-
stitutionsafdelinger i tilknytning til almindelige daginstitutioner, hvor udgifter-
ne er omfattet af reglerne om grundtakstfinansiering, jf. § 131 a, stk. 1, nr. 1 i 
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lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til særlige dagtilbud og klub-
tilbud, der indgår som led i et døgnophold efter § 40 b i lov om social service, 
også registreres her. 
 
På funktion 5.17 er der autoriseret driftsgrupperinger til registrering af udgifter 
til fripladser, tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen og til søskenderabat. 
Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældrebeta-
ling, jf. §§ 18 og 25 i lov om social service. Her registreres den totale forældre-
andel, inklusive fripladser, tilskud til nedsættelse af forældrebetaling og udgif-
ter til søskenderabat. 
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende taleforsorgsbørnehavegrup-
per registreres på funktion 3.11. 
 
5.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 
På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger efter § 11 i lov om soci-
al service og til private klubber efter § 20, 2. pkt. i lov om social service, samt 
til privatinstitutioner efter § 11 a. Tilskuddet registreres under art 5.9. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen: 
 
01 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. § 144 i lov om social service. Det be-
mærkes, at eventuelle øvrige tilskud ikke må registreres på denne grup-
pering. 

02 Driftstilskud til privatinstitutioner 
Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i en pri-
vat institution, jf. servicelovens § 11 a, stk. 2.  

03 Administrationsbidrag til privatinstitutioner 
Her registreres kommunens administrationsbidrag pr. barn, der er opta-
get i en privat institution, jf. servicelovens § 11 a, stk. 3.  

04 Bygningstilskud til privatinstitutioner 
Her registreres kommunens tilskud pr. barn, der er optaget i en privat in-
stitution, jf. servicelovens § 11 a, stk. 4.  

05 Fripladstilskud til privatinstitutioner 
Her registreres kommunens udgifter til søskende og fripladstilskud til 
privatinstitutioner, jf. servicelovens § 11 a, stk. 6.  
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DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE-
BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 
 
5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, 
netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholds-
steder samt opholdssteder for børn og unge, jf. § 49 i lov om social service. 

Det bemærkes, at udgifter til dagtilbud og klubtilbud til børn og unge efter §§ 
7, 16, 19 og 23 i lov om social service, der er anbragt i plejefamilier og op-
holdssteder for børn og unge ikke registreres på denne funktion, men på de 
relevante funktioner under hovedfunktionen Dagpleje, daginstitutioner og 
klubber for børn og unge. 

Udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer på 18/23 år og 
derover med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer efter § 91 i lov om social service registreres ikke her, men på 
funktion 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til personer med 
særlige behov. 

Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere 
registreres på funktion 5.45. 

Amtskommunerne registrerer udgifter til ydelser, der indgår som et led i et 
døgnophold for børn og unge i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 40 b i lov 
om social service, sammen med udgifterne til selve døgnopholdet på de rele-
vante driftsgrupperinger på funktion 5.20. 

Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnop-
hold i familiepleje eller opholdssteder og indgår som en del af selve døgnop-
holdet, jf. § 40 b, stk. 2 i lov om social service, registreres sammen med udgif-
ten til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion 5.20. 

Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisning, 
fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgruppe-
ringer under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke registreres 
med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden 
moms. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
01 Plejefamilier (§ 49, stk. 1) 

Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i plejefamilier efter § 49, stk. 1, jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og § 45 
i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til 
døgnophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 
1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslus-
ningsophold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 
4 i lov om social service. 

02 Netværksplejefamilier (§ 49, stk. 2) 
Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i plejefamilier efter § 49, stk. 2, jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og § 45 
i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnop-
hold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov 
om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsop-
hold i plejefamilier for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, 
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nr. 4 i lov om social service. 
 

03 Opholdssteder (§ 49, stk. 5) 
Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i opholdssteder efter § 49, stk. 5, jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og § 
45 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til 
døgnophold i socialpædagogiske opholdssteder for 18-22-årige unge, 
jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her 
udgifter til udslusningsophold i socialpædagogiske opholdssteder for 
18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 

04 Kost- og efterskoler (§ 49, stk. 5)  
Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for 
hjemmet i kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdnings-
skoler, efter § 49, stk. 5, jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42, og § 45 i lov om 
social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i 
kost- og efterskoler for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov 
om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsop-
hold i kost- og efterskoler for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 
i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til økonomisk støtte 
til ophold på kost- og efterskoler efter § 40, stk. 4 i lov om social ser-
vice, registreres på gruppering 1 på funktion 5.21. 

05 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder (§ 49, stk. 4)  
Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjem-
met i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder efter 
§ 49, stk. 4, jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og § 45 i lov om social service. 
Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i egne værelser, kol-
legier og kollegielignende opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 
62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her 
udgifter til udslusningsophold i egne værelser, kollegier og 
kollegielignende opholdssteder for 18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, 
nr. 4 i lov om social service. 

06 Skibsprojekter mv. (§ 49) 
Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for 
hjemmet i skibsprojekter mv. efter § 49, jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og 
§ 45 i lov om social service, herunder udgifter til andre typer af op-
holdssteder, der ikke er registreret på gruppering 01-05. Endvidere 
registreres her udgifter til døgnophold i skibsprojekter mv. for 18-22-
årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden re-
gistreres her udgifter til udslusningsophold i skibsprojekter mv. for 
18-22-årige unge, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 

07 Advokatbistand (§ 60) 
Her registreres udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens 
indehaver og den unge, der er fyldt 15 år i forbindelse med sager om 
anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige under-
søgelser mv., jf. § 60 i lov om social service. 

 

92  Betaling (§ 52 og § 62 b) 
Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for 
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døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 52 i lov om social 
service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier 
og opholdssteder, jf. § 62 b i lov om social service. 

 
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende 
foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. § 40, stk. 
3, nr, 1-7 og 9-10, § 40 stk. 4 og 5, § 40 a og § 62 a, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 3 i 
lov om social service. 

Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til forebyggende foran-
staltninger, der indgår som et led i et døgnophold for børn og unge, jf. § 40 b i 
lov om social service, sammen med udgifterne til selve døgnopholdet, dvs. på 
de relevante grupperinger på funktionerne 5.20, 5.23 og 5.24. 

Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende ophold i dag- og klubtilbud 
efter §§ 7, 16, 19 og 23 i lov om social service ikke registreres på denne funkti-
on, men på de relevante funktioner under hovedfunktionen DAGPLEJE, DAG-
INSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE. Udgifter til øko-
nomisk støtte til børns og unges ophold i dagtilbud og klubtilbud efter § 40, stk. 
4 i lov om social service skal ikke registreres på funktion 5.21, men på funktion 
5.10 Fælles formål. 

Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisning, 
fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgruppe-
ringer under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke registreres 
med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden 
moms. 

Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
01 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold (§ 40, 

stk. 3, nr. 1) 
Her registreres udgifter til konsulentbistand med hensyn til barnets el-
ler den unges forhold, jf. § 40, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. 

02 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 40, stk. 3, nr. 2) 
Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i 
hjemmet, jf. § 40, stk. 3, nr. 2 i lov om social service. 

03 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 
(§ 40, stk. 3, nr. 3) 

Her registreres udgifter til familiebehandling eller behandling af bar-
nets eller den unges problemer, jf. § 40, stk. 3, nr. 3 i lov om social 
service. 

04 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den 
unge og andre medlemmer af familien (§ 40, stk. 3, nr. 4) 

Her registreres udgifter til døgnophold for både forældremyndighe-
dens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af famili-
en på døgninstitutioner, i plejefamilier, på andre godkendte opholds-
steder eller botilbud godkendt af amtskommunen, jf. § 40, stk. 3, nr. 4 
i lov om social service. 

05 Aflastningsordninger (§ 40 stk. 3, nr. 5) 
Her registreres udgifter til aflastningsordninger i netværksplejefamili-
er, i plejefamilier, i kommunale døgntilbud, på døgninstitutioner eller 
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på godkendte opholdssteder, jf. § 40, stk. 3, nr. 5 i lov om social ser-
vice. Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes un-
der et døgnophold og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 
40 b, stk. 2 i lov om social service, registreres sammen med udgiften 
til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktio-
ner 5.20 og 5.23. 

06 Personlig rådgiver (§ 40, stk. 3, nr. 6 og § 62 a, stk. 2 og § 62 a, stk. 3, 
nr. 2) 

Her registreres udgifter til personlig rådgiver for børn og unge, jf. § 
40, stk. 3, nr. 6, samt for unge 18-22-årige, jf. § 62 a, stk. 2 og § 62 a, 
stk. 3, nr. 2 i lov om social service. 

07 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 40, stk. 3, nr. 7 og § 62 a, 
stk. 2 og § 62 a, stk. 3, nr. 3) 

Her registreres udgifter til fast kontaktperson for børn og unge, jf. § 
40, stk. 3, nr. 7 i lov om social service, samt for 18-22-årige, jf. § 62 
a, stk. 2 og § 62 a, stk. 3, nr. 2.  

08 Fast kontaktperson for hele familien (§ 40, stk. 3, nr. 7 ) 
Her registreres udgifter til fast kontaktperson for hele familien, jf. § 
40, stk. 3, nr. 7 i lov om social service.  

09 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for 
den unge (§ 40, stk. 3, nr. 9) 

Her registreres udgifter til formidling af praktiktilbud hos en offentlig 
eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbeta-
ling af godtgørelse til den unge, jf. § 40, stk. 3, nr. 9 i lov om so-
cial service.10 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, be-
handling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 40, stk. 3, nr. 10) 

Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde råd-
givning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. § 40, stk. 3, 
nr. 10 i lov om social service.  

11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 
40, stk. 3 eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere ind-
gribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3 (§ 40, stk. 4) 

Her registreres udgifter til økonomisk støtte til udgifter i forbindelse 
med foranstaltninger efter stk. 3 eller økonomisk støtte, hvis støtte er-
statter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter 
stk. 3, jf. § 40, stk. 4 i lov om social service.  

12  Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjem-
met, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem for-
ældre og børn under anbringelsen(§ 40, stk.5) 

Her registreres udgifter til økonomisk støtte udgifter, der bevirker, at 
en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse kan 
fremskyndes, samt til udgifter, der i væsentlig grad kan bidrage til en 
stabil kontakt mellem forældre og børn under et eller flere børns an-
bringelse uden for hjemmet, jf. § 40, stk. 5 i lov om social service. 

13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et 
barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet (§ 40 a) 

Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens in-
dehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands 
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anbringelse uden for hjemmet, jf. § 40 a i lov om social service. 

14 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af ud-
gifter til en kommunal opgaveløsning inden for forebyggende foran-
staltninger for børn og unge, som er alternative tilbud til grundtakstfi-
nansierede tilbud efter § 131 a i lov om social service, og hvor de 
kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter 
§ 131 a, jf. § 131 d i lov om social service. Den amtskommunale 
medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til den kommunale 
opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst efter § 
131 a, jf. § 131 d. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger 
i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfi-
nansiering efter § 131 d i lov om social service. 

 

5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende amtskommuna-
le, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt 
uden for hjemmet efter § 40, stk. 3, nr. 8, § 42 og § 45 i lov om social service, 
jf. § 51 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnop-
hold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social 
service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner 
for 18-22-årige, jf. § 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 

Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som amtskommunen 
har indgået driftsoverenskomst med, udformes efter de samme regler som for 
de amtskommunale og kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkon-
to 5. 

Udgifter til sikrede døgninstitutioner registreres ikke på denne funktion, men 
på funktion 5.24. 

Det bemærkes, at udgifter til dagtilbud og klubtilbud til børn og unge efter §§ 
7, 16, 19 og 23 i lov om social service, der er anbragt på døgninstitutioner for 
børn og unge ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktio-
ner under hovedfunktionen Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og 
unge. 

Det bemærkes desuden, at udgifter vedrørende botilbud til personer på 18/23 år 
og derover med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 92 i lov om 
social service registreres på funktionerne 5.50 og 5.55. 

Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funkti-
on, men sammen med de øvrige udgifter til botilbud til voksne efter § 93 i lov 
om social service på funktionerne 5.51 og 5.56. 

Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere 
registreres på funktion 5.45. 

Amtskommunerne registrerer udgifter til ydelser, der indgår som et led i et 
døgnophold for børn og unge på døgninstitutioner, jf. § 40 b i lov om social 
service, sammen med udgifterne til selve døgnopholdet på de relevante drifts-
grupperinger på funktion 5.23. 

Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnop-
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hold i døgninstitutioner og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 40 b, 
stk. 2 i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve døgn-
opholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion 5.23. 

Lommepenge og arbejdsvederlag til børn og unge registreres på de relevante 
driftsgrupperinger under art 5.2. 

Der er autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter til henholds-
vis døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne, jf. § 51, stk. 1, 1. pkt. i lov om social service, og til 
døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer, jf. § 51, stk. 
1, 2. pkt. i lov om social service. 

Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og 
barnets eller den unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. § 52 i lov 
om social service, samt den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. § 
62 b i lov om social service. 

 
5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgnin-
stitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en 
døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og 
vinduer kan være konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal 
godkendes af Socialministeriet efter indstilling fra amtskommunen (jf. § 3 i 
Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 14. december 2004 om magtan-
vendelse m.v. i døgninstitutioner for børn og unge og i opholdssteder for børn 
og unge for flere end 4 personer). 
 
Der er autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets 
eller den unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. § 52 i lov om 
social service, samt den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. § 62 
b i lov om social service. 
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BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG 
FOR ÆLDRE 
 
Udgifter og indtægter vedrørende personlig hjælp, socialpædagogisk støtte, 
genoptræning, omsorg, behandling mv. rettet mod ældre og handicappede regi-
streres på funktion 5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. Dette 
gælder såvel for personer i eget hjem som for personer i almene boliger (ældre-
boliger) og for personer med ophold på plejehjem og beskyttede boliger. 
 
 
5.30 Ældreboliger 
 
Efter lov om almene boliger m.v. kan boliger for ældre og handicappede enten 
opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institu-
tioner og pensionskasser. Der er på funktion 5.30 Ældreboliger autoriseret føl-
gende driftsgrupperinger, der afhængigt af ejerforholdet anvendes som anført 
nedenfor: 
 
01 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 
 
05 Lejetab 
06 Tab på garantier (nedlægges med virkning fra budget 2005) 
92 Lejeindtægter 
 
Kommunalt ejede ældreboliger 

Følgende udgifter registreres på funktion 5.30: 

• Lejetab m.v., herunder manglende udlejning, registreres på gruppering 05 
med modpost på gruppering 92. 

• Beboernes fulde huslejebetalinger registreres på gruppering 92. Der an-
vendes art 7.1. Det bemærkes, at derpå funktion 8.59/9.59 foretages en 
særskilt registrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæg-
gelser til vedligeholdelse, med modpost på balancekontoen. Saldoen skal 
kunne specificeres efter reglerne i lov om almene boliger m.v. og lejelo-
ven. 

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

forrentning og administrationsbidrag. 
 

Øvrige udgifter og indtægter, herunder finansiering af boligerne, registreres på 
følgende måde: 
 
Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.92, gruppering 

05. 
• Hjemtagne indekslån registreres på hovedkonto 8 under funktion 8.77 

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger. Ved årets udgang nedskrives og 
indekseres lånene på funktion 9.77 med modpost på balancekontoen.  

• Kommunens indskud af grundkapital opskrives på funktion 9.24, gruppe-
ring 02 med modpost på balancekonto 9.99. Beboernes tilbagebetaling 
indgår som en del af huslejen, og der reguleres efterfølgende på status.
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• Beboerindskud efter lov om almene boliger m.v. registreres på funktion 

8.47. Det bemærkes, at hvis der ydes lån til beboerindskud, registreres lå-
net på sædvanlig måde på funktion 8.23. 

• Afdrag på lån vedrørende kommunale ældreboliger debiteres funktion 
8.77.  

 
Renter af gæld vedrørende kommunale ældreboliger optages på autoriseret 
gruppering 01 på en af funktionerne 7.68-7.76 afhængig af lånekreditor 
 
Ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller 
pensionskasser 

Følgende udgifter registreres på funktion 5.30: 

• Kommunens ydelsesstøtte registreres på gruppering 01. 
• Eventuelt tab på garanti for indekslån registreres på gruppering 06. 
 

Øvrige udgifter og indtægter registreres således: 

• Tilskud til lejebetaling (boligydelse) registreres på funktion 5.92, gruppe-
ring 05. 

• Kommunens indskud af grundkapital registreres på funktion 8.24, gruppe-
ring 01. Ved påbegyndelse af tilbagebetaling af grundkapital krediteres 
funktion 8.24 for de årlige afdrag.  

•      Lån til beboerindskud registreres på funktion 8.23. 
 
Det bemærkes, at drifts- og anlægsudgifter vedrørende ældreboliger ikke indgår 
i momsudligningsordningen. 
 
5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og 
praktisk hjælp (hjemmehjælp), afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte 
samt genoptræning mv. efter §§ 71-76 og § 86 i lov om social service.  

Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende generelle forebyggende 
og aktiverende tilbud efter § 65 i lov om social service.  

Desuden registreres indtægter og udgifter vedrørende hjemmesygepleje efter 
lov om hjemmesygeplejerskeordninger og vedrørende forebyggende hjemme-
besøg efter lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre mv. 

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 myndig-
hedsfunktionen, herunder i relation til den personlige og praktiske bistand, ikke 
skal registreres på funktion 5.32, men på hovedkonto 6. 

Endvidere bemærkes, at serviceydelser til personer med ophold i boformer 
efter §§ 91-94 i lov om social Service registreres på funktionerne 5.42, 5.45, 
5.50, 5.51, 5.52, 5.55 og 5.56. 
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På funktionen registreres desuden drifts- og anlægsudgifter vedrørende service-
arealer (f.eks. dagcentre, fælleskøkken, til madudbringning, administrationslo-
kaler til hjemmesygepleje, personlig og praktisk hjælp og lignende) opført i 
forbindelse med kommunale ældreboliger.  

Det bemærkes, at anlægsudgifter ikke kan finansieres efter reglerne for ældre-
boliger. Det statslige tilskud til etablering af servicearealer registreres under 
dranst 3. 

Udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder mad-
serviceordninger, vikarbureauer og udgifter til øvrige momsregistrerede private 
producenter af serviceydelser skal registreres på gruppering 09. 

Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af betaling for ser-
viceydelser. 

Det bemærkes, at betalingen for husleje og for el og varme for beboere på ple-
jehjem og beskyttede boliger registreres på funktion 5.34, gruppering 94 og 96. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
01 Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør (hjemme-

hjælp). (§§ 71, 75 c, stk. 6) 
Her registreres udgifter til kommunens egen leverance af personlig 
hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet og til madserviceordninger, jf. § 71 og 75 c, stk. 6 i lov om 
social service, herunder personlig hjælp og pleje mv. vedrørende børn, 
jf. § 30 i lov om social service, til personer, som er omfattet af frit valg 
af leverandør.  
 
Her registreres endvidere udgifter vedrørende integrerede plejeordnin-
ger (f.eks. integreret hjemmehjælp og hjemmesygepleje) for personer, 
der er omfattet af frit valg af leverandør med hensyn til hjemmehjælp, 
såfremt det ikke er muligt at fordele udgifterne på de relevante gruppe-
ringer. 
 
Det bemærkes at udgifter til ydelser efter servicelovens § 71, som er 
undtaget frit valg af leverandør, jf. § 75 d, skal registreres på gruppe-
ring 11.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til private leverandører af person-
lig og praktisk hjælp ikke registreres her men på gruppering 09.  
 
Udgifter til hjælp, som kommunen yder efter § 71 til personer, som har 
midlertidigt ophold i kommunale botilbud efter § 91 i lov om social 
service, registreres på funktion 5.52. 
 

02  Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager 
(§ 76) 

Her registreres udgifter i form af tilskud til hjælp, som modtageren selv 
antager, i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige 
hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk 
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hjælp mv. efter §§ 71 og 72, jf. § 76 stk. 1 i lov om social service.  
 

 Endvidere registreres her udgifter vedrørende personer med nedsat 
funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 
timer om ugen, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, 
som de selv antager, jf. § 76, stk. 2 i lov om social service, herunder 
hjælp, der udbetales til en nærstående, som passer den pågældende, jf. 
§ 76, stk. 3.  
 

03 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (§ 65) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende 
generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes 
bredt til alle pensionister mv., dvs. tilbud som ikke ydes efter en be-
hovsvurdering, som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller 
lokaler til rådighed for eller lignende, jf. § 65 i lov om social service. 

 
04 Hjemmesygepleje 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. 
lov om hjemmesygeplejerskeordninger. Det bemærkes, at amtskom-
munerne registrerer udgifter til hjemmesygepleje, som ydes i forbindel-
se med ophold i boformer efter §§ 92 og 93 i lov om social service, 
sammen med udgifter til boformen på funktionerne 5.45, 5.50, 5.51, 
5.55 og 5.56. 

 
05 Forebyggende hjemmebesøg 

Her registreres udgifter vedrørende forebyggende hjemmebesøg til æl-
dre, jf. lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre mv. 

 
 
06  Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens § 72, § 73, § 

73a og § 86.)  
Her registreres udgifter til afløsning eller aflastning til ægtefælle, for-
ældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 72 i lov om social service, herun-
der udgifter til serviceydelser til brugere af daghjem og dagcentre, der 
drives i henhold til § 72 i love om social service. 
 
Desuden registreres her udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt op-
træning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betyde-
lig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale pro-
blemer, jf. § 73 i lov om social service. 
 
Endvidere registreres her udgifter til genoptræning til afhjælpning af 
fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i 
tilknytning til en sygehusindlæggelse samt udgifter til hjælp til at ved-
ligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 73 a i lov om social service. 
 
Her registreres endvidere udgifter til behandling af personer med bety-
delig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med sær-
lige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden 
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lovgivning, jf. § 86 i lov om social service. 
 
Udgifter til hjælp, som amtskommunen yder efter §§ 72-73, 73 a, 78, 
79 og 86 til personer, som har ophold i almene boliger mv., jf. § 81 i 
lov om social service, og til personer med ophold i plejehjem og be-
skyttede boliger efter § 140, registreres ligeledes her. 
 
Udgifter til hjælp, som amtskommunen yder efter §§ 72, 73 og 86 til 
personer, som har ophold i boformer efter §§ 92-94, jf. § 81 i lov om 
social service, registreres derimod på de relevante funktioner 5.42, 
5.45, 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56.  Udgifter til hjælp, som amtskommunen 
yder efter §§ 78 og 79 til personer, som har ophold i boformer efter §§ 
92 og 93, registreres på de relevante funktioner 5.50, 5.51, 5.55 og 
5.56. 
 
Udgifter til hjælp, som kommunen yder efter §§ 73, 73 a og 86 til per-
soner, som har midlertidigt ophold i kommunale botilbud efter § 91 i 
lov om social service, registreres på funktion 5.52. 
 
Udgifterne til aflastning efter § 72 uden for hjemmet i form af dag-, 
nat- eller døgnophold i plejeboliger eller i plejefamilie mv. registreres 
på de relevante funktioner for de pågældende institutioner og boformer 
(funktionerne 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56 samt for børn og unge funktio-
nerne 5.20 og 5.23). 
 

07 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgif-
ter til en kommunal opgaveløsning inden for pleje og omsorg mv. af 
ældre og handicappede, som er alternative tilbud til grundtakstfinansie-
rede tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de 
kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter 
§§ 131 a og 131 c, jf. § 131 d i lov om social service. Den amtskommu-
nale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til den kommuna-
le opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst efter §§ 
131 a og 131 c, jf. § 131 d. Der henvises i øvrigt til de generelle 
bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende 
amtskommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om social service. 
 

08 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (§ 71, 
jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret indtil 30. april 2004. 

Her registreres udgifter til private firmaers, selvejende institutioners og 
enkelte personers leverancer af personlig og praktisk hjælp, herunder 
madserviceordninger, efter § 71, jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e i lov om soci-
al service. 

 
09 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (§71, 

jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret fra og med 1. maj 2004, samt 
andre ydelser leveret af private leverandører. 

Her registreres udgifter til private firmaers, selvejende institutioners og 
enkelte personers leverancer af personlig og praktisk hjælp, herunder 
madserviceordninger, efter § 71, jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e i lov om soci
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al service. 
 
Her registreres endvidere udgifter afholdt til andre ydelser leveret af 
private producenter af serviceydelser. 
 

11 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leve-
randør (§71, jf. § 75 d i lov om social service) 
Her registreres udgifter til kommunens egen leverance af personlig 
hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet og madserviceordninger, jf. § 71, herunder personlig hjælp 
og pleje m.v. vedrørende børn, jf. § 30, til personer, som ikke er om-
fattet af frit valg af leverandør, jf. § 75 d. Det er personer, som er be-
boere i plejehjem m.v., jf. § 140, lejere i plejeboligbebyggelser, der er 
omfattet af lov om almene boliger, samt støttede private andelsboliger 
m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og leje-
re i tilsvarende boligenheder.  
 
Her registreres også udgifter til hjælp, som ydes af amtskommunen ef-
ter § 71. 
 
Det bemærkes, at udgifter til hjælp som kommunen yder efter § 71 til 
personer, der er omfattet af frit valg af leverandør, registreres på grup-
pering 01.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til private leverandører af person-
lig og praktisk hjælp skal registreres på gruppering 09. 
 
Udgifter til hjælp som amtskommunen yder efter § 71 til personer, 
som har ophold i boformer efter §§ 92-94, jf. § 81 i lov om social ser-
vice, registreres på de relevante funktioner 5.42, 5.45, 5.50, 5.51, 5.55 
og 5.56. Udgifter til hjælp som amtskommunen yder efter § 78 og § 79 
til personer, som har ophold i boformer efter § 92 og § 93, registreres 
på de relevante funktioner 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56. 
 
Amtskommunen registrerer endvidere udgifter til personlig hjælp og 
pleje mv. efter § 30 til børn og unge, der indgår som et led i et døgn-
ophold for børn og unge, jf. § 40 b, sammen med udgifterne til selve 
døgnopholdet på de relevante funktioner 5.20, 5.21, 5.23 og 5.24.  
 
Udgifter til hjælp som kommunen yder efter § 71 til personer, som har 
midlertidigt ophold i kommunale botilbud efter § 91, registreres på 
funktion 5.52.     

 
92  Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (§ 82) 

Her registreres betalinger for personlig og praktisk hjælp (hjemme-
hjælp), jf. § 82 i lov om social service. 
 

93 Beboeres betaling for service 
Her registreres beboeres betaling for diverse serviceydelser, herunder  
kost, vask, transport mv. Betaling for husleje og for el varme for bebo-
ere på plejehjem og beskyttede boliger registreres på henholdsvis grup-
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pering 94 og 96 på funktion 5.34. 
 

95 Beboeres særlige servicebetaling 
Her registreres betaling for særlig service fra beboere, som modtager 
højeste eller mellemste førtidspension, jf. § 83 i lov om social service. 

 
5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 
På denne funktion registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende boligdelen 
af plejehjem og beskyttede boliger efter § 140 i lov om social service, herunder 
driftsudgifter vedrørende daghjem og dagcentre i tilknytning til plejehjem og 
beskyttede boliger, samt selvejende daghjem og dagcentre, der drives i henhold 
til § 72 i lov om social service (dvs. som ikke er en del af de generelle tilbud 
med aktiverende og forebyggende sigte efter § 65). 
 
På funktionen registreres endvidere udgifterne til el og varme vedrørende ple-
jehjem og beskyttede boliger samt daghjem og dagcentre, der drives i henhold 
til § 72 i lov om social service.  
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende serviceydelser i form af 
personlig og praktisk hjælp, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte 
samt genoptræning mv. til beboere på plejehjem og beskyttede boliger, herun-
der til brugere af daghjem og dagcentre, registreres funktion 5.32. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsva-
rende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes 
bredt til alle pensionister mv., som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, 
stiller lokaler til rådighed for eller lignende efter § 65 i lov om social service 
registreres på funktion 5.32, gruppering 03. 
 
Det bemærkes, at amtskommunernes betaling af udgiften over grundtaksten for 
ophold i plejehjem og beskyttede boliger efter § 140, jf. § 131 a i lov om social 
service, registreres på funktion 5.34. 
 
Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger (gruppering 94 og 96) til 
registrering af beboeres betaling for henholdsvis husleje, jf. § 7 i Socialministe-
riets bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger, og for el og varme, jf. 
§ 11, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede 
boliger. 
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REVALIDERING MV. 
 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende reva-
lideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. 
 
5.38 Beskyttet beskæftigelse 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet be-
skæftigelse til personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 87, stk. 1 og 4 i lov om 
social service. På funktionen registreres dels amtskommunernes udgifter til 
beskyttet beskæftigelse efter § 87, stk. 1, dels kommunernes udgifter til beskyt-
tet beskæftigelse, som kommunen visiterer egne borgere til, jf. § 87, stk. 4. 
Endvidere registreres her kommunens grundtakstbetaling til amtskommunale 
tilbud efter § 87, stk. 3, jf. § 131 a, stk. 1, nr. 5 i lov om social service. 

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte beskæf-
tigelsesforløb efter § 87, stk. 2 til personer med særlige sociale vanskeligheder i 
tilknytning til boformer efter § 94 i lov om social service registreres på funkti-
on 5.42. 

Desuden bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigel-
se efter § 87 i forbindelse med behandling af stofmisbrugere registreres på 
funktion 5.45. 

Støtte til befordringsudgifter i tilknytning til beskyttet beskæftigelse efter § 87, 
jf. § 89, stk. 2 i lov om social service og § 4 i Socialministeriets ”Bekendtgørel-
se om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, 
særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud”, 
registreres på art 4.0. 

På funktionen er der autoriseret en driftsgruppering til registrering af udgifter 
til aflønning under beskyttet beskæftigelse, jf. § 89 i lov om social service og § 
1 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befor-
dringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestil-
bud og i aktivitets- og samværstilbud”. Aflønningen registreres på art 5.2 

Der er desuden autoriseret en driftsgruppering til registrering af amtskommu-
nernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning 
inden for beskyttet beskæftigelse, som er alternative tilbud til grundtakstfinan-
sierede tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de kom-
munale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter §§ 131 a og 
131 c, jf. § 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinansiering 
kan omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der oversti-
ger den modsvarende grundtakst efter § 131 a, jf. § 131 d. I ganske særlige 
tilfælde kan amtskommunerne medfinansiere udgifter til en kommunal opgave-
løsning, selv om disse betingelser ikke er opfyldt, jf. § 131 d, stk. 2. Der henvi-
ses i øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 ved-
rørende amtskommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om social service. 

5.39 Aktivitets- og samværstilbud 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og 
samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne eller særlige sociale problemer, jf. § 88, stk. 1 og 3 i lov om social ser-
vice. På funktionen registreres dels amtskommunernes udgifter til aktivitets- og
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samværstilbud efter § 88, stk. 1, dels kommunernes udgifter til aktivitets- og 
samværstilbud, som kommunen visiterer egne borgere til, jf. § 88, stk. 3. End-
videre registreres her kommunens grundtakstbetaling til amtskommunale tilbud 
efter § 88, stk. 2, 1. pkt., jf. § 131 a, stk. 1, nr. 5 i lov om social service. 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstil-
bud efter § 88, stk. 2 til personer med særlige sociale vanskeligheder i tilknyt-
ning til boformer efter § 94 i lov om social service registreres på funktion 5.42. 

Desuden bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og sam-
værstilbud efter § 88 i forbindelse med behandling af stofmisbrugere registreres 
på funktion 5.45. 

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 tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og sam-
værstilbud”, registreres på art 4.0. 

På funktionen er der autoriseret en driftsgruppering til registrering af udgifter 
til aflønning under aktivitets- og samværstilbud, jf. § 89 i lov om social service 
og § 3 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til be-
fordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelses-
tilbud og i aktivitets- og samværstilbud”. Aflønningen registreres på art 5.2 

Der er desuden autoriseret en driftsgruppering til registrering af amtskommu-
nernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning 
inden for aktivitets- og samværstilbud, som er alternative tilbud til grundtakst-
finansierede tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de 
kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter §§ 131 a 
og 131 c, jf. § 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinansie-
ring kan omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der 
overstiger den modsvarende grundtakst efter § 131 a, jf. § 131 d. I ganske sær-
lige tilfælde kan amtskommunerne medfinansiere udgifter til en kommunal 
opgaveløsning, selv om disse betingelser ikke er opfyldt, jf. § 131 d, stk. 2. Der 
henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 
vedrørende amtskommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om social ser-
vice. 

 
5.40 Revalidering 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den amtskom-
munale revalideringsindsats, herunder arbejdsprøvning, erhvervsmodnende 
eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, jf. § 22 i lov om ansvaret 
for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.  

Endvidere registreres her udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroduce-
rende kurser og jobindslusningsprojekter efter § 23 i lov om ansvaret for og 
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 

Endvidere registreres på denne funktion lønudgifter til personer i fleksjob på 
amtskommunale revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, jf. § 71, 
stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til disse personer i 
fleksjob efter § 71, stk. 2-4, som registreres på funktion 5.41, indtægtsføres på 
nærværende funktion. 
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Tilsvarende registreres på denne funktion lønudgifter til personer i skånejob på 
amtskommunale revalideringsinstitutioner og beskyttede værksteder, jf. § 57 i 
lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til disse personer i skånejob 
efter § 63, jf. § 64 stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som registre-
res på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion. 

Den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med uddannelsesaktivite-
ter efter §§ 12 og 47, jf. § 100, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik, registreres på 
funktion 5.98, dranst 2, gruppering 07. 

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse 
efter § 87 registreres på funktion 5.38, og at udgifter og indtægter vedrørende 
aktivitets- og samværstilbud efter § 88 registreres på funktion 5.39. 

På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

02 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobind-
slusningsprojekter (§ 23 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive 
beskæftigelsesindsats) 

Her registreres udgifter til erhvervsmodnende og erhvervsintroduceren-
de kurser samt jobindslusningsprojekter, jf. § 23 i lov om ansvaret for 
og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 

Endvidere registreres udgiften til de pågældende aktiviteter for de per-
soner, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et tilbud efter de 
hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik og som gennemfører 
tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. § 9, stk. 2 i lov nr. 417 af 
10. juni 2003. 

03 Amtskommunal revalideringsindsats (§ 22 i lov om ansvaret for og styrin-
gen af den aktive beskæftigelsesindsats) 

Her registreres udgifter vedrørende den amtskommunale revaliderings-
indsats, herunder vedrørende arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller 
afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, jf. § 22 i lov om ansva-
ret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 

Endvidere registreres udgiften til de pågældende aktiviteter for de per-
soner, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et  tilbud efter 
de hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik og som gennemfø-
rer tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 
10. juni 2003. 

04 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner mv. 
Her registreres lønudgifter til personer i fleksjob på revalideringsinstitu-
tioner og beskyttede værksteder, jf. § 71, stk. 1 i lov om aktiv beskæfti-
gelsesindsats. Løntilskuddet til personer i fleksjob på revalideringsinsti-
tutioner og beskyttede værksteder efter § 71, stk. 2-4, som registreres på 
funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion. 

05 Løn til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner mv. 
Her registreres lønudgifter til personer i skånejob på revalideringsinsti-
tutioner og beskyttede værksteder, jf. § 57 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. Løntilskuddet til personer i skånejob på revalideringsin-
stitutioner og beskyttede værksteder efter § 63, jf. § 64, stk. 5, som 
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registreres på funktion 5.41, indtægtsføres på nærværende funktion. 

07 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter (lov om aktiv socialpolitik §§ 
12 og 47) 

Her registreres driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter 
efter aktivlovens § 12. Det drejer sig udgifter til de uddannelser, som 
kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere med godkendelse af 
kommunalbestyrelsen kan deltage i som f.eks. folkeskolens 8.-10. klas-
setrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. Socialministe-
riets bekendtgørelse nr. 10. af 8. januar 1998 om uddannelsessøgendes 
ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. 

Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelses-
aktiviteter for personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp un-
der forrevalidering efter aktivlovens § 47. Forrevalidering omfatter ak-
tiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte 
er afklaret. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende 
sigte (jf. aktivlovens § 46, stk. 1, 3. pkt.). Det drejer sig f.eks. om op-
hold på daghøjskole, højskole eller produktionsskole samt undervisning 
på 9.-10. klasse, gymnasie- og HF-niveau mv. 

De driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter, der registre-
res her, er omfattet af reglerne om statsrefusion, jf. aktivlovens § 100, 
stk. 2. 

Det bemærkes, at udgifter til uddannelsesaktiviteter efter lov om ansva-
ret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §§ 22 og 23, 
som er omfattet af den delte finansiering mellem kommuner og amter, 
jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 119, stk. 4 og 5, registreres 
på gruppering 02 og 03. 

 
5.41 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob 
På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige be-
grænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og skånejob, udgifter til 
særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse, jf. kapitel 7 i lov om aktiv soci-
alpolitik. På funktion 5.41 anvendes art 5.2.  
 
Det er alene udgiften til løntilskud, der registreres på denne funktion. Lønud-
giften til personer i fleksjob og skånejob registreres under de kommunale virk-
somheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. På de samme funkti-
oner indtægtsføres endvidere løntilskuddet. 
 
For hver gruppering under funktion 5.41 skal føres en ydelsesregistrant, sva-
rende til ydelsesregistranten under funktionerne 5.01 og 5.05, jf. Socialmini-
steriets bekendtgørelse nr. 515 af 9. juni 2000 om kommunernes regn-
skabsaflæggelse og statsrefusion mv. på visse dele af det sociale område. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
01 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion (§ 74 f, 

stk. 1-3) 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til 
personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet be- 
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skæftigelse, og som ved efterfølgende ledighed, herunder ved midlertidi-
ge afbrydelser af arbejdet, har ret til ledighedsydelse, jf. aktivlovens § 74 
f, stk. 1-3. 
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til 
personer, der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet 
beskæftigelse, registreres på gruppering 20. 

 
02 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhversdrivende 

med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusonsberettiget løntilskud.  
Her registreres fra 1. juli 2006 alle udgifter til løntilskud til fleksjob og 
selvstændige erhversdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, som 
ikke er refusionsberettiget som følge af manglende dokumentation, jf. 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 121, stk. 4.  

 
03 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse m.v.(§ 32 stk. 1, nr. 2 og 3, 

jf. § 3, stk., 2 og §§ 73b, 76-77 og 82 i lov om aktiv beskæftigelsesind-
sats).  

 Her registreres udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter 
§ 32, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 32 stk. 2 og udgifter til hjælpemidler (under-
visningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) efter §§ 
76 og 77 for personer på ledighedsydelse og personer på særlig støtte i 
forbindelse med rådighedsafprøvning.  

 
På funktionen registreres ligeledes udgifter tilbefordringsgodtgørelse til 
personer på ledighedsydelse og særlig ydelse, jf. § 82 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, samt driftsudgifter vedrørende 6 ugers selvvalgt 
uddannelse for visiterede til fleksjob, herunder evt. afholdte udgifter til 
deltagerbetaling, kørselsgodtgørelse, kost og logi, jf. § 73b i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion (§ 

72) 
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen med 100 pct. stats-
refusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før 1. juli 
2001, jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april 
2001. 

 
Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i 
fleksjob på gruppering 13 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i 
fleksjob med 65 pct. refusion.  

05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion (§ 
72) 

Her registreres udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen med 100 pct. stats-
refusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før 1. juli 
2001, jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 25. april 
2001.  
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Endvidere registreres her udgifter til løntilskud til personer, som ved 
ikrafttræden af lov nr. 459 af 10. juni 1997 var ansat i beskyttede enkelt-
pladser efter 50/50-ordningen indtil ansættelsen ophører, jf. § 3, stk. 2 i 
lov nr. 459 af 10. juni 1997. 
 
Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i 
fleksjob på gruppering 14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i 
fleksjob med 65 pct. refusion. 

06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion (§ 
72) 

Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen med 100 pct. 
statsrefusion til personer, som er ansat i et fleksjob, der er etableret før 
1. juli 2001, jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i lov nr. 284 af 
25. april 2001.  
 
Fra 1. januar 2006 registreres udgifter til løntilskud til disse personer i 
fleksjob på gruppering 15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i 
fleksjob med 65 pct. refusion. 

07 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusions-
berettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og § 104a i lov om aktiv social-
politik).  
Her registreres udgifter til særlig ydelse til personer uden ret til ledig-
hedsydelse, der er visiteret til fleksjob, når kommunen mister statsrefu-
sionen 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 soci-
alpolitik. 
Desuden registreres udgifter til særlig ydelse til personer uden ret til 
ledighedsydelse, der er visiteret til fleksjob, hvor kommuner mister ret-
ten 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. 

 
08 Løntilskud til personer i skånejob med 50 pct. refusion (§ 63, jf. § 64 stk. 

5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
Her registreres udgifter til løntilskud til personer, der modtager social 
pension, og som er ansat i et skånejob, hvortil staten yder 50 pct. refu-
sion, jf. § 63, jf. § 64 stk. 5.  

 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. 
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09 Løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refusion (§ 63, jf. § 64 

stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 
Her registreres fra 1. juli 2006 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. 
 

10 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h) 
Her registreres udgifter til ledighedsydelse under ferie med 50 pct. 
statsrefusion til personer, der er ansat i fleksjob og som holder ferie, til 
personer, der modtager ledighedsydelse og holder ferie, og til personer, 
der er overgået fra ledighedsydelse eller fleksjob til ustøttet beskæfti-
gelse og som holder ferie, jf. aktivlovens §§ 74 e og 74 h. 

 
11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion 

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

12 Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer 
(§§ 74, 74a, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 
Her registreres udgifter til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning 
og hjælp til kortvarige kurser for personer, der er ansat i fleksjob el-
ler som skal ansættes i fleksjob, når hjælpen har afgørende betyd-
ning for at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i 
fleksjob, jf. § 74.  

Endvidere registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og 
mentorfunktion) for personer med handicap efter § 2 nr. 6 samt udgifter 
efter og §§ 99 og 101 ved ansættelse af personer i skånejob i ustøttet 
beskæftigelse. 
Endelig registreres her udgifter efter kapitel 14 (hjælpemidler og men-
torfunktion) for personer med handicap efter § 2, nr. 8, som ikke er 
medlem af en arbejdsløshedskasse, samt udgifter efter §§ 99 og 101 
ved ansættelse af personer med handicap, som ikke er medlem af en 
arbejdsløshedskasse, i ustøttet beskæftigelse. 
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13 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 

72) 
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen med 65 pct. stats-
refusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli 
2001 og derefter og indtil 1. juli 2002. Fra 1. januar 2006 registreres al-
le udgifter til løntilskud på 1/3 af lønnen her (jf. aktivlovens § 72, stk. 
2-4 og § 8, stk. 5 og stk. 7 i lov nr. 284 af 25. april 2001). 
 

14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 
(§ 72) 

 
Her registreres udgifter til løntilskud på 1/2 af lønnen med 65 pct. stats-
refusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli 
2001 og derefter. Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntil-
skud på 1/2 af lønnen her (jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i 
lov nr. 284 af 25. april 2001). 

 
15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 

72) 
Her registreres udgifter til løntilskud på 2/3 af lønnen med 65 pct. stats-
refusion til personer, som er ansat i fleksjob, der er etableret den 1. juli 
2001 og derefter. Fra 1. januar 2006 registreres alle udgifter til løntil-
skud på 2/3 af lønnen her (jf. aktivlovens § 72, stk. 2-4 og § 8, stk. 5 i 
lov nr. 284 af 25. april 2001). 
 

16 Tilskud med 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. 
refusion (§ 75) 
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). 
 

17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. 
refusion (§ 75) 

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). 

 
18 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. 

refusion (§ 74 a, stk. 1)  
Her registreres udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. statsrefusion til 
personer, der er visiteret til et fleksjob, og som venter på et fleksjob, jf. 
aktivlovens § 74 a, stk. 1.  
 
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel 
til personer i visitationsperioden før første fleksjob registreres på grup-
pering 20. 
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19 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 2-4) 

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

20 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (§ 74 a, 
stk. 5 og § 74 f, stk. 4) 

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

 
91 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. 

refusion (§ 104, stk.1) 
 
92 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse ud-

betalt med 35 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2)  
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BOTILBUD TIL PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VAN-
SKELIGHEDER OG BEHANDLING AF MISBRUGERE 
 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botil-
bud til personer med særlige sociale problemer og behandling af misbrugere 
mv. 
 
5.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til 
personer med særlige sociale problemer, herunder vedrørende tilbud til dagkli-
enter i forbindelse med boformen, jf. § 94 i lov om social service.  
Endvidere registreres her udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. efter 
§ 71-73 a til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botil-
buddet, jf. § 81 i lov om social service. 
Desuden registreres udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter § 86 
til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, som 
ydes i tilknytning til de særlige sygeafdelinger, jf. § 81 i lov om social service. 
Endvidere registreres her udgifter til særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til 
personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. § 87,  
stk. 2 i lov om social service.  
Endelig registreres her udgifter til aktivitets- og samværstilbud til personer med 
særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. § 88, stk. 2, 2. pkt. i 
lov om social service. 
 
Det bemærkes, at udgifter i forbindelse med botræning herunder i form af en 
udslusningsbolig uden for institutionen og til den efterfølgende 
hjælp/opfølgende indsats til personer, der er fraflyttet botilbuddet, også regi-
streres her. 
 
Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialmi-
nisteriets "Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens 
kapitel 18, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92", registreres 
under art 5.2.  
Udgifter til arbejdsdusør til personer, som deltager i særligt tilrettelagte be-
skæftigelsesforløb, jf. § 89 i lov om social service og § 2 i Socialministeriets 
"Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet 
beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og sam-
værstilbud", registreres ligeledes under art 5.2. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
01  Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud 

(§§ 87, stk. 2 og 88, stk. 2, 2. pkt.) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte be-
skæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer i forbin-
delse med botilbuddet, jf. § 87, stk. 2 i lov om social service.  
Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- 
og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer i forbin-
delse med botilbuddet, jf. § 88, stk. 2, 2. pkt. i lov om social service. 

02 Kvindekrisecentre (§ 93 a) 
    Her registreres indtægter og udgifter til kvindekrisecentre, jf. Service-
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 lovens § 93 a. 
92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2) 

Her registreres beboernes betaling for kost, logi m.v., jf. § 95, stk. 2 i 
lov om social service. 

 
5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant be-
handling og døgnbehandling af alkoholskadede efter sygehuslovens § 16. Det 
bemærkes, at den alkoholbehandling, som finder sted på sygehusafdelinger, 
registreres på hovedkonto 4. 
 
5.45 Behandling af stofmisbrugere 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af 
stofmisbrugere, jf. § 85 i lov om social service. Udgifterne til behandling af 
stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen 
foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. § 93, stk. 1, nr. 2 i lov om social 
service, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. 

På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. 
samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 som ydes i 
forbindelse med botilbuddet, jf. § 81 i lov om social service. 

På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende beskyttet 
beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i forbindelse med behandling af 
stofmisbrugere, jf. §§ 87 og 88 i lov om social service. 

Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialmi-
nisteriets "Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens 
kapitel 18, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92", registreres 
under art 5.2. Udgifter til aflønning af personer i beskyttet beskæftigelse og i 
beskæftigelse i aktivitets- og samværstilbud, jf. § 89 i lov om social service og 
§§ 1 og 3 i Socialministeriets "Bekendtgørelse om aflønning m.v. og støtte til 
befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigel-
sestilbud og i aktivitets- og samværstilbud", registreres ligeledes under art 5.2. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
01 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 85) 
  Her registreres udgifter til dagbehandling eller ambulant behandling af 

stofmisbrugere på 18 år eller derover, jf. § 85 i lov om social service. 
Udgifter til dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere afholdes endeligt af 
amtskommunerne, jf. § 130, stk. 2, nr. 1 i lov om social service. Ambu-
lant behandling er i modsætning til døgnbehandling karakteriseret ved, 
at behandlingen finder sted i tilknytning til personens sædvanlige miljø. 

  Udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud 
efter §§ 87 og 88 i forbindelse med dagbehandlingstilbud til stofmis-
brugere registreres ligeledes her. 

02 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 85 og § 
93, stk. 1) 

Her registreres udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere på 18 år 
og derover, jf. §§ 85 og 93, stk. 1 i lov om social service. Udgifter til 
døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere er omfattet af reglerne om 
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grundtakstfinansiering, jf. § 131 c, stk. 1 i lov om social service. Døgn-
behandling er en intensiv behandling, som foregår væk fra personens 
sædvanlige miljø, og hvor personen samtidig tager bopæl på behand-
lingsstedet. Udgifter til behandling i form af Half-way-houses, som 
indgår som en del af et døgnbehandlingstilbud, registreres ligeledes her. 

  Udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt til tilbud af be-
handlingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 i lov om social service 
i forbindelse med døgnbehandlingstilbuddet registreres ligeledes her. På 
denne gruppering registrerer amtskommunerne endvidere udgifter til 
hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger i forbin-
delse med døgnbehandlingen. 

  Endelig registreres her udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- 
og samværstilbud efter §§ 87 og 88 i lov om social service i tilknytning 
til døgnbehandlingstilbuddet. 

03 Dagbehandlingtilbud til stofmisbrugere under 18 år (§ 85, stk. 3)  
 Her registreres udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere under 18 

år, jf. § 85, stk. 3 i serviceloven. På grupperingen registreres udgifter 
forbundet med behandling af de unge, som er omfattet af den såkaldte 
behandlingsgaranti for stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. 

 
04 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere under 18 år (§ 85, stk. 3) 
 Her registreres udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere under 18 

år, jf. § 85, stk. 3 i serviceloven. På grupperingen registreres udgifter 
forbundet med behandling af de unge, som er omfattet af den såkaldte 
behandlingsgaranti for stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. 

 
92 Klienters betaling (§ 95, stk. 2) 
  Her registreres indtægter i form af klienters betaling for ophold i bo-

former efter § 93, stk. 1, nr. 2, jf. § 95, stk. 2 i lov om social service. 

 
 
RÅDGIVNING 
 
5.46 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsin-
stitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og 
videnscentre for børn og unge, jf. § 34 i lov om social service, samt børnepsy-
kiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Rådgivning, der udgår fra 
den centrale forvaltning, registreres på hovedkonto 6. 
 
På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende hjælpe-
middelcentraler, herunder indkøb af hjælpemidler, f.eks. i forbindelse med 
etablering og drift af hjælpemiddeldepoter. 
 
Ved overførsel til en institution inden for kommunen registreres transaktionen 
som en intern afregning, dvs. ved plus/minusposteringer på de eksterne arter 
eller ved anvendelse af de interne arter under hovedart 9. 
 
Det bemærkes, at udgifter til Dansk Hjælpemiddel Institut og til Blindeinsti-
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tuttets materialesamling registreres på funktionen. 
 
Betaling for rådgivning, som ydes af lands- og landsdelsdækkende institutioner 
- herunder videncentre - udgiftsføres på denne funktion. Produktionsomkost-
ningerne i forbindelse med rådgivningen og den modtagne betaling registreres 
på funktionen for den institution, der udfører rådgivningen. 
 
Udgifter til antikonceptionsklinikker registreres på funktion 4.32. 
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FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 
 
5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk 

handicappede m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til 
længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med 
betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, jf. § 92 i lov om social service. 

Udgifter til botilbud til længerevarende ophold for sindslidende registreres på 
funktion 5.55. 

På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. 
samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 for udvik-
lingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet, jf. § 81 
i lov om social service. 

På funktionen registrerer amtskommunerne endvidere udgifter til ledsageord-
ningen efter § 78, til kontaktpersonordning for døvblinde efter § 79 og til 
hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger til udviklings-
hæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet. 

Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialmi-
nisteriets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens 
kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92”, registreres 
under art 5.2.  

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse 
efter § 87 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.38, og at ud-
gifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter § 88 i forbin-
delse med botilbuddet registreres på funktion 5.39. 

Kommunens grundtakstbetaling til amtskommunen for ophold i boformer efter 
§ 92, jf. § 131 a i lov om social service, registreres på gruppering 02. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
02 Botilbud til længerevarende ophold 67 år (§ 92) 

Her registrerer KL-kommunerne udgifter, herunder grundtakstbeta-
ling til amtskommunen, vedrørende botilbud til længerevarende op-
hold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. betydeligt og 
varigt nedsat funktionsevne, jf. § 92 i lov om social service.  

93 Beboeres betaling for service 
Her registreres kommunerne beboeres betaling for diverse service-
ydelser, herunder kost, vask, transport mv.  

94 Beboeres betaling for husleje 
Her registrerer beboernes betaling for husleje. Jf. § 5 i Socialministe-
riets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelo-
vens kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 
92”. 

95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83) 
Her registreres betaling for særlig service for beboere, som modtagere 
højeste eller mellemste førtidspension, jf. § 83 i lov om social service.  

96 Beboeres betaling for el og varme
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Her registrerer kommunerne beboernes betaling for el og varme. Jf. 
§ 8 i Socialministeriets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud 
mv. efter servicelovens kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse 
med botilbud efter § 92”. 

 
5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklings-

hæmmede, fysisk handicappede m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til 
midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med 
betydelig nedsat funktionsevne, jf. § 93, stk. 1, nr. 1 i lov om social service. 

Desuden registreres her udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlerti-
digt på hold for udviklingshæmmede mv. med nedsat funktionsevne og for 
personer med særlige sociale problemer, jf. § 93, stk. 1, nr. 2 i lov om social 
service. Udgifter til svangre- og mødrehjem registreres ligeledes på denne 
funktion. 

Udgifter til amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende 
registreres på funktion 5.56. 

På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. 
samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 for udvik-
lingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet, jf. § 81 
i lov om social service. 

På funktionen registrerer amtskommunerne endvidere udgifter til ledsageord-
ningen efter § 78, til kontaktpersonordning for døvblinde efter § 79 og til 
hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger til udviklings-
hæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet. 

Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialmi-
nisteriets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens 
kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92”, registreres 
under art 5.2.  

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende døgnbehandlingstilbud til 
stofmisbrugere efter § 93, stk. 1, nr. 2 i lov om social service registreres på 
funktion 5.45. 

Det bemærkes endvidere, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæf-
tigelse efter § 87 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.38, og 
at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter § 88 i 
forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.39. 

Kommunens grundtakstbetaling til amtskommunen for ophold i boformer efter 
§ 93, jf. § 131 a i lov om social service, registreres på gruppering 01. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
01 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold (§ 93) 

Her registrerer kommunerne udgifter, herunder grundtakstbetaling til 
amtskommunen, vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for ud-
viklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med betydelig nedsat 
funktionsevne, jf. § 93, stk. 1, nr. 1 i lov om social service.  

92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2)
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Her registreres alle beboeres betaling, jf. § 95, stk. 2 i lov om social 
service. 

5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige 
behov 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale 
botilbud til midlertidigt ophold for personer, som på grund af betydelig nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov 
herfor, jf. § 91 i lov om social service. 

På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. 
samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter §§ 71-73 a og 86 til perso-
ner med nedsat funktionsevne mv. i forbindelse med botilbuddet. 

Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. § 3, stk. 2 i Socialmi-
nisteriets ”Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens 
kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 92”, registreres 
under art 5.2.  

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse 
efter § 87 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.38, og at ud-
gifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter § 88 i forbin-
delse med botilbuddet registreres på funktion 5.39. 

Der er desuden autoriseret en driftsgruppering til registrering af amtskommu-
nernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning 
inden for midlertidige botilbud, som er alternative tilbud til grundtakstfinansie-
rede tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de kommu-
nale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter §§ 131 a og 131 
c, jf. § 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinansiering kan 
omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der overstiger 
den modsvarende grundtakst efter § 131 a, jf. § 131 d. Der henvises i øvrigt til 
de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amts-
kommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om social service. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
01 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold (§ 91) 

Her registrerer kommunerne udgifter, herunder grundtakstbetaling til 
amtskommunen, vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for ud-
viklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med betydelig nedsat 
funktionsevne, jf. § 91 i lov om social service.  

03 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af ud-
gifter til en kommunal opgaveløsning inden for pleje og omsorg mv. 
af ældre og handicappede, som er alternative tilbud til grundtakstfi-
nansierede tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service, og 
hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens ud-
gifter efter §§ 131 a og 131 c, jf. § 131 d i lov om social service. Den 
amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til 
den kommunale opgaveløsning, der overstiger den modsvarende 
grundtakst efter §§ 131 a og 131 c, jf. § 131 d. Der henvises i øvrigt 
til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrø-
rende amtskommunal medfinansiering efter § 131 
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d i lov om social service. 

92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2) 
Her registrerer KL-kommunerne beboere under 67 år’s betaling, jf. § 
95, stk. 2 i lov om social service. Københavns og Frederiksberg 
kommuner samt amtskommunerne registrerer her alle beboeres beta-
ling, jf. § 95, stk. 2 i lov om social service. 

 
5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordnin-
ger for personer med nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontakt-
personordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 31, 78, 79 og 80 i lov 
om social service. Desuden registreres udgifter til ansættelse af hjælpere til 
personer med nedsat funktionsevne efter § 77 i lov om social service. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
01 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende på 67 år og derover (§ 

80) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontakt-
personordninger for sindslidende på 67 år og derover, jf. § 80 i lov 
om social service. 

02 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år (§ 80) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontakt-
personordninger for sindslidende under 67 år, jf. § 80 i lov om social 
service. 

03 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne (§§ 31 
og 78) 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til perso-
ner under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 78 i lov om so-
cial service. 

Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse 
til unge mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt ned-
sat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. § 31 i 
lov om social service. 

Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til ledsage-
ordningen efter § 78, der ydes til personer i forbindelse med ophold i 
botilbud efter §§ 92 og 93, sammen med udgifterne til selve botilbud-
det på de relevante funktioner herfor, dvs. på funktionerne 5.50, 5.51, 
5.55 og 5.56. På samme måde registrerer amtskommunerne udgifter 
til ledsagelse efter § 78, der ydes til personer, som har ophold i alme-
ne boliger mv. samt på plejehjem og i beskyttede boliger efter § 140, 
sammen med udgifterne til de øvrige sociale serviceydelser til disse 
personer på funktion 5.32. 

Endelig registrerer amtskommunerne udgifter til ledsagelse efter § 31, 
som ydes til unge i forbindelse med døgnophold efter § 40, stk. 2, nr. 
4, 5 og 11 og efter § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4, sammen med udgifter til 
døgnopholdet på de relevante konti herfor, dvs. på de relevante grup-
peringer på funktion 5.20 og 5.23 samt på gruppering 04 og 05
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på funktion 5.21. 

 

04 Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 79) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kontaktpersonord-
ning til personer, som er døvblinde, jf. § 79 i lov om social service. 

Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til kontakt-
personordningen for døvblinde efter § 79, der ydes til personer i for-
bindelse med ophold i botilbud efter §§ 92 og 93, sammen med udgif-
terne til selve botilbuddet på de relevante funktioner herfor, dvs. på 
funktionerne 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56. På samme måde registrerer 
amtskommunerne udgifter til kontaktpersonordningen for døvblinde 
efter § 79, der ydes til personer, som har ophold i almene boliger mv. 
samt på plejehjem og i beskyttede boliger efter § 140, sammen med 
udgifterne til de øvrige sociale serviceydelser til disse personer på 
funktion 5.32. Endelig registrerer amtskommunerne udgifter til kon-
taktpersonordningen for døvblinde efter § 79, som ydes til personer 
med hjælpeordningen efter § 77, sammen med udgifterne til denne 
hjælpeordning på gruppering 05 på funktion 5.53. 

05 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§ 
77) 

Her registreres udgifter til tilskud til dækning af udgifter ved ansæt-
telse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 
77 i lov om social service. Amtskommunerne registrerer her betaling 
af udgifter over grundtaksten til hjælpeordningen efter § 77, jf. § 131 
a i lov om social service. 

5.54  Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, pasning af 
døende og pasning af nærtstående 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler, 
forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapi-
tel 19 i lov om social service. Desuden registreres på denne funktion udgifter til 
ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter 
§ 103 a (kapitel 19 a) i lov om social service samt vedrørende pasning af døen-
de efter kapitel 20 i lov om social service. 
 
Ved direkte køb af hjælpemidler anvendes de enkelte udgiftsarter, dvs. købet 
artskonteres efter beskaffenhed. Dette indebærer, at art 5.2 kun anvendes, når 
der er tale om direkte overførsler til personer, dvs. der skal ske direkte fakture-
ring fra leverandør til modtageren. Samme regel gælder også for boligindret-
ning. 
 
Specielt for biler bemærkes, at disse hjælpemidler på funktion 5.54 altid skal 
registreres under anvendelse af art 5.2. 
Pålægges det brugeren af hjælpemidlet at betale en del af udgiften - eventuelt 
over en årrække i form af, at kommunen yder et lån - berører afdragsbetalin-
gerne ikke kommunens adgang til at få momsrefusion. Afdragsbetalingerne 
sidestilles herved med andre brugerbetalinger på det sociale område. 
 
I de tilfælde, hvor kommunen forestår indkøb af hjælpemidler til f.eks. hjæl-
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pemiddeldepoter, registreres udgiften på funktion 5.46.  
 
Når et hjælpemiddel overføres til funktion 5.54 fra kommunens egen hjælpe-
middelcentral, registreres overførslen som en intern transaktion, dvs. ved an-
vendelse af plus/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af 
de interne arter under hovedart 9. 
 
Ved udlån i henhold til serviceloven under funktion 5.54 debiteres udlånet 
funktion 5.54 ved lånets udbetaling. Senest i forbindelse med regnskabsafslut-
ningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del af udlå-
net, således at kommunens og statens andel debiteres funktion 9.25 til kredit for 
balancekonto 9.99. Ved indbetaling af afdrag krediteres funktion 5.54. Senest i 
forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.25 til 
debet for balancekonto 9.99. 
 
Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger vedrørende udgifter til 
pasning af nærtstående, plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende 
efter §§ 103 a, 104 og 107 i lov om social service til henholdsvis personer un-
der 67 år og personer på 67 år og derover. KL-kommunerne skal registrere 
udgifterne på disse to grupperinger. Dette er en følge af refusionsordningen i 
overgangsperioden i forbindelse med indførelsen af grundtakstmodellen i stedet 
for delt finansiering. Københavns og Frederiksberg kommuner samt amtskom-
munerne registrerer alle udgifter til plejevederlag mv. på gruppering 18 vedrø-
rende personer under 67 år uanset personens alder. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

01 Støtte til køb af bil mv. (§ 99) 
Her registreres udgifter til støtte til køb af bil til personer med en va-
rigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 99, stk. 1 og 2 i 
lov om social service. 

Endvidere registreres her udgifter til støtte til udskiftning af bil, støtte 
til nødvendig indretning mv., tilskud til køreundervisning mv., samt 
støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil, jf. § 
99, stk. 3 i lov om social service og Socialministeriets bekendtgørelse 
om støtte til køb af bil efter servicelovens § 99. 

02  Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer på 67 år og derover (§ 
97, stk. 1) 

Her registreres udgifter til ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj, 
ydet af kommunen i henhold til servicelovens § 97, stk. 1, til personer 
på 67 år eller derover.  

Grupperingen omfatter bl.a. ortopædiske sko og indlæg, brystprote-
ser, bandager og korsetter. Arm- og benproteser, der ydes af amtet, jf. 
servicelovens § 97, stk. 2, registreres ikke på denne gruppering, men 
på gruppering 

03  Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97, 
stk. 1) 

Her registreres udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler til per-
soner på 67 år og derover, ydet af kommunen i henhold til servicelo-
vens § 97, stk. 1.  
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Grupperingen omfatter bl.a. bleer og alle hjælpemidler til afhjælpning 
af stomier, herunder udbetalte kontante ydelser. 

04  Andre hjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 1) 
Her registreres udgifter til andre hjælpemidler til personer på 67 år og 
derover, ydet af kommunen i henhold til servicelovens § 97, stk. 1. 
Grupperingen omfatter andre kommunalt ydede hjælpemidler end or-
topædiske hjælpemidler inkl. fodtøj og inkontinens- og stomihjælpe-
midler. 

05 Forbrugsgoder til personer på 67 år og derover (§ 98, stk. 1) 
Her registreres udgifter til hjælp til køb af forbrugsgoder til personer 
på 67 år og derover, som kommunen yder, jf. servicelovens § 98, stk. 
1.  

06 Hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover (§ 102) 
Her registreres udgifter til hjælp til indretning af bolig til personer på 
67 år og derover med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 
jf. servicelovens § 102, stk. 1.  

Endvidere registreres her udgifter til hjælp til dækning af udgifter til 
anskaffelse af en anden bolig til personer på 67 år og derover med be-
tydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. ser-
vicelovens § 102, stk. 2. 

07 Støtte til individuel befordring til personer på 67 år og derover (§ 103) 
Her registreres udgifter til personer på 67 år og derover, som på grund 
af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for be-
fordring med individuelle transportmidler, jf. servicelovens § 103. 

08 Optiske synshjælpemidler (§ 97, stk. 2, nr. 1) 
Her registreres udgifter til amtsligt ydede optiske synshjælpemidler 
og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med en varigt 
nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenli-
delser, jf. § 97, stk. 2, nr. 1 i lov om social service. 

Det bemærkes, at hjælpemidler til afhjælpning af synshandicap, som 
er ydet af kommunen efter § 97, stk. 1 i lov om social service, ikke 
registreres her, men på gruppering 04. 

09 Arm- og benproteser (§ 97, stk. 2, nr. 2) 
Her registreres udgifter til arm- og benproteser, der ydes af amtet, jf. 
servicelovens § 97, stk. 2, nr. 2. 

10 Høreapparater (§ 97, stk. 2, nr. 3 og stk. 5) 
Her registreres udgifter til høreapparater og batterier ydet af amtet, jf. 
§ 97, stk. 2, nr. 3 i lov om social service. Udgifterne registreres under 
anvendelse af art 2.9. Endvidere registreres her udgifter til tilskud til 
høreapparater til personer, som vælger at blive behandlet af en privat, 
godkendt høreapparatleverandør, jf. § 97, stk. 5 i lov om social ser-
vice. Tilskuddet registreres under anvendelse af art 5.2. 

Det bemærkes, at kommunalt ydede teleslynger og andre hørehjæl-
pemidler efter § 97, stk. 1 i lov om social service, ikke registreres på 
denne gruppering, men på gruppering 04. 
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11 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 

Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af ud-
gifter til en kommunal opgaveløsning inden for hjælpemidler, for-
brugsgoder mv., som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede 
tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de 
kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter 
§§ 131 a og 131 c, jf. § 131 d i lov om social service. Den amtskom-
munale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til den kom-
munale opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst 
efter §§ 131 a og 131 c, jf. § 131 d. Der henvises i øvrigt til de gene-
relle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amts-
kommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om social service. 

Gruppering 12-17 svarer til grupperingerne 2-7 blot for personer under 67 år. 
 
18 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende i 

eget hjem samt udgifter til pasning af nærtstående for personer under 67 år 
(§§ 103 a, 104 og 107) 

Her registrerer KL-kommunerne udgifter og indtægter til pasning af 
nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom mv. efter § 103a i 
lov om social service for personer under 67 år. Endvidere registrerer 
KL-kommunerne udgifter til plejevederlag til personer, som passer en 
nærtstående under 67 år, der ønsker at dø i eget hjem, jf. § 104 i lov 
om social service. Endelig registrerer KL-kommunerne her udgifter 
til hjælp til sygeplejeartikler og lignende til personer under 67 år, så-
fremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning, jf. § 107 i lov om 
social service. Københavns og Frederiksberg kommuner samt amts-
kommunerne registrerer her alle udgifter til plejevederlag og sygeple-
jeartikler og lignende efter §§ 104 og 107 uanset personens alder 

19 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (§§ 97, stk. 2, nr. 4 og 98, stk. 2) 
Her registreres udgifter til særlige informationsteknologiske hjælpe-
midler og dertil understøttende hjælpemidler ydet af amtet, jf. § 97, 
stk. 2, nr. 4 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter 
til forbrugsgoder, som er en del af et informationsteknologisk hjæl-
pemiddel, som amtet yder støtte til, jf. § 98, stk. 2 i lov om social ser-
vice. 

20 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende 
i eget hjem samt udgifter til pasning af nærtstående for personer på 67 år 
og derover (§§ 103 a, 104 og 107) 

Her registrerer KL-kommunerne udgifter og indtægter til pasning af 
nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom mv. efter § 103a i 
lov om social service for personer på 67 år og derover. Endvidere re-
gistrerer KL-kommunerne udgifter til plejevederlag til personer, som 
passer en nærtstående på 67 år og derover, der ønsker at dø i eget 
hjem, jf. § 104 i lov om social service. Endelig registrerer KL-
kommunerne her udgifter til hjælp til sygeplejeartikler og lignende til 
personer på 67 år og derover, såfremt udgiften ikke dækkes af anden 
lovgivning, jf. § 107 i lov om social service.
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91 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. til personer på 67 år og 

derover ydet før 1.1. 2002 (§ 99) 
Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter § 99 i 
lov om social service til personer på 67 år og derover, og hvor støtten 
er ydet før 1. januar 2002. 

92 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. til personer under 67 år 
ydet før 1.1. 2002 (§ 99) 

Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter § 99 i 
lov om social service til personer under 67 år, og hvor støtten er ydet 
før 1. januar 2002. 

93 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer på 67 år og der-
over (§ 102, stk. 4) 

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning til perso-
ner på 67 år og derover, jf. § 102, stk. 4 i lov om social service. 

94 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer under 67 år (§ 102, 
stk. 4) 

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning til perso-
ner under 67 år, jf. § 102, stk. 4 i lov om social service. 

95 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter 1.1. 2002 (§ 
99) 

Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter § 99 i 
lov om social service, hvor støtten er ydet efter 1. januar 2002 

5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til 
længerevarende ophold til sindslidende med betydeligt og varigt nedsat funkti-
onsevne, jf. § 92 i lov om social service.  
 
Der gælder i øvrigt tilsvarende konteringsregler for funktion 5.55 som for funk-
tion 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk 
handicappede m.v. 
 
Der er autoriseret driftsgrupperinger på funktionen svarende til funktion 5.50. 
 
5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til 
midlertidigt ophold for sindslidende med betydelig nedsat funktionsevne, jf. § 
93, stk. 1, nr. 1 i lov om social service. 
 
Der gælder i øvrigt tilsvarende konteringsregler for funktion 5.56 som for funk-
tion 5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklings-
hæmmede, fysisk handicappede m.v. 
 
Der er autoriseret driftsgruppering på funktionen svarende til funktion 5.51. 
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INTRODUKTIONSPROGRAM M.V. FOR UDLÆNDINGE 
 
5.60 Introduktionsprogram m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktions-
programmet for udlændinge omfattet af integrationsloven. 
 
På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer 
omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.  
 
På funktionen registreres endvidere de resultattilskud, som ydes hvis udlændin-
ge består danskprøven eller kommer i ordinær beskæftigelse.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
01 Introduktionsprogram 

Her registreres udgifter vedrørende introduktionsprogrammet for udlæn-
dinge, jf. lov om integration af udlændinge i Danmark. 

  
02 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister 

Her registres udgifter i forbindelse med danskuddannelse af øvrige kursi-
ster, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af 
integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter lov om aktiv en 
beskæftigelsesindsats § 32, nr. 2. Udgifter til danskuddannelse for kursi-
ster, som deltager i undervisningen som led i tilbud efter lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, og som er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 (dvs. 
kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere), registreres under 5.98 gruppe-
ring 18. 

 Udgifter til danskuddannelse af kursister omfattet af introduktionspro-
grammet registreres på funktion 5.60, gruppering 01 Introduktionspro-
gram. 

  
90 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som 

kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002 (§ 45, stk. 4, i 
integrationsloven). 
Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og gene-
relle udgifter for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som 
kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002, jf. § 45, stk. 4, 
i integrationsloven. 

  
91 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse (§ 14, stk. 2, i lov om danskud-

dannelse til voksne udlændige). 
Her registreres kommunens gebyrindtægter fra kursister, som er omfattet 
af reglerne om gebyr for deltagelse i danskundervisningen, jf. § 14, stk. 
2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

  
92 Tilskud til udlændinge, der modtager tilbud efter § 23 under introdukti-

onsprogrammet (§ 45, stk. 5, stk. 7-8 og stk. 10-11, i integrationsloven) 
og/eller modtager danskuddannelse efter § 21 i integrationsloven. 
Her registreres tilskud for udgifterne vedrørende udlændinge, der modta-
ger tilbud efter § 23 under integrationsprogrammet, jf. § 45, stk. 5, stk. 8 
samt stk. 11, i integrationsloven. 
Her registreres ligeledes tilskud efter integrationsloven til mindreårige 



Budget- og regnskabssystem 4.5.8 - side  2 
  
Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2004 
 

uledsagede asylansøgere med opholdstilladelse efter udlændingeloven, 
som er bosat i kommunen, jf. § 45, stk. 10, i integrationsloven. 
Her registreres endvidere tilskud til mentorfunktion efter § 23 d, for ud-
lændinge, der deltager i ordinær uddannelse efter § 23 a, stk. 1, nr. 3, jf. § 
45, stk. 7, i integrationsloven. 

  
93 Tilskud for udlændinge, der modtager danskuddannelse under introdukti-

onsprogrammet (§ 45, stk. 14, i integrationsloven). 
Her registreres tilskud for udgifterne vedrørende udlændinge, der modta-
ger danskuddannelse under introduktionsprogrammet, jf. § 45, stk. 14, i 
integrationsloven. 

  
94 Tilskud for udlændinge, der modtager særligt tilrettelagt danskuddannel-

se eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse, der modtager 
særligt tilrettelagt danskuddannelse og/eller opkvalificerende forløb (§ 
45, stk. 15-16, i integrationsloven). 
Her registreres tilskud for udlændinge, som deltager i særligt tilrettelagt 
danskuddannelse efter integrationslovens § 22, jf. § 45, stk. 15, i integra-
tionsloven. 
Her registreres ligeledes tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse, 
som modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse efter integrationslo-
vens § 22 og/eller opkvalificerende forløb samt mentorfunktion efter 
integrationslovens § 24 a, jf. § 45, stk. 16, i integrationsloven. 

  
95 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller kom-

mer i ordinær beskæftigelse, samt overgangstilskud i 2004 (§ 45, stk. 17 
og stk. 19 i integrationsloven). 
Her registreres resultattilskud for udlændinge, som inden for den treårige 
introduktionsperiode har bestået en danskprøve og/eller som inden for 
den treårige introduktionsperiode er kommet i ordinær beskæftigelse, jf. 
§ 45, stk. 17, i integrationsloven. 
Her registreres endvidere tilskud, som i 2004 ydes for hver måned efter 
introduktionsperiodens afslutning, jf. § 45, stk. 19, i integrationsloven 
(overgangstilskud). 

  
96 Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister. 

Her registreres tilskud til danskuddannelsen efter § 15, stk. 2, jf. lov nr. 
375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.  
Tilskud vedrørende kursister, som deltager i danskuddannelsen efter § 
32, nr. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (kontanthjælps- og start-
hjælpsmodtagere), registreres på 5.98 gruppering 96. 

  
97 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som 

kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere (§ 45, 
stk. 4, i integrationsloven). 
Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og gene-
relle udgifter for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som 
kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere, jf. § 
45, stk. 4, i integrationsloven. 
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98 Berigtigelser 

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

 
5.61 Introduktionsydelse 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktions-
ydelse og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. 
 
Det bemærkes, at der under dranst 2 er autoriseret fire grupperinger til konte-
ring af statsrefusion vedrørende introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde. 
Grupperingerne under dranst 2 følger inddelingen under dranst 1  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger 
 
01 Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for 

før den 1. juli 2002 (nedlægges pr. 1. januar 2006).  
 
Her registreres udgifter til introduktionsydelse med 75 pct. refusion, jf. 
kapitel 5 i integrationsloven, for udlændinge, som kommunen har over-
taget ansvaret for før den 1. juli 2002. Her registreres ligeledes særlig 
introduktionsydelse efter § 27 a (forskudsvis udbetaling) som affattet 
ved lov nr. 438 af 10. juni 2002, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 28. 
april 2003, note 3. Her registreres endvidere særlig ydelse efter § 27 b, 
samt særlig støtte efter § 28 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni 
2001. 

  
03  Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har overtaget 

ansvaret for før den 1. juli 2002 (nedlægges pr. 1. januar 2006) 
 
Her registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. refusion 
efter integrationslovens kapitel 6. Her registreres endvidere udgifter til 
hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindret-
ninger efter § 24 a, stk. 3, jf. § 45, stk. 3, i integrationsloven. 
Kun udgifter vedrørende udlændinge, som kommunen har overtaget 
ansvaret for før den 1. juli 2002 registreres her. 

 
04 Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for den 

1. juli 2002 eller senere. 
 Her registreres udgifter til introduktionsydelser (starthjælp), jf. kapitel 

5 i integrationsloven, for udlændinge, som kommunen har overtaget 
ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere. Her registreres ligeledes ud-
gifter til særlig introduktionsydelse efter § 27 a (forskudsvis udbeta-
ling), særlig ydelse efter § 27, stk. 3, samt særlig støtte efter § 27, stk. 
4, som affattet ved lov nr. 438 af 10. juni 2002, jf. lovbekendtgørelse 
792 af 18. september 2002, note 3. 

 
05 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har overtaget 

ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere. 
 Her registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. refusion 

efter integrationslovens kapitel 6. 
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 Her registreres endvidere udgifter til hjælpemidler i form af arbejds-

redskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 24 a, stk. 3, jf. § 
45, stk. 3, i integrationsloven. 

 
 Kun udgifter vedrørende udlændinge, som kommunen har overtaget 

ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere registreres her. 
 
90 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refusion. 
  
91 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 100 pct. refusi-

on. 
 
92 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. refu-

sion. 
 
93  Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. 

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

Her registreres udgifter vedrørende hjælp til repatriering, jf. §§ 7 og 8 i 
repatrieringsloven, med 75 pct. refusion. Endvidere krediteres eventuel 
tilbagebetaling af hjælp til repatriering efter repatrieringslovens § 9. 

 
02 Reintegrationsbistand 

Her registreres udgifter til reintegrationsbistand, jf. § 10 i repatrierings-
loven, med 100 pct. refusion. 
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FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG 
 
Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pen-
sion. Desuden registreres udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal 
medfinansiering, jf. bekendtgørelse nr. 697 af 21. august 2002 om lov om soci-
al pension (førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003) og 
jf. § 6 stk. 4. i lov nr. 285 af 25. april 2001 i lov om ændring af lov om social 
pension og andre love (førtidspensionsreformen) (personer der har fået tilkendt 
eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003). 
 
På funktion 5.67 registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg 
og helbredstillæg med kommunal medfinansiering. Udgifter vedrørende per-
sonlige tillæg og helbredstillæg registreres under art 5.2. Det bemærkes, at 
grundbeløbet m.v. af offentlige pensioner, hvortil der ydes 100 pct. statsrefusi-
on registreres på funktion 8.52. 
 
På funktion 5.68 og 5.69 registreres udgifter og indtægter vedrørende førtids-
pension m.v., hvortil der er kommunal medfinansiering. Det bemærkes, at før-
tidspensioner, hvortil der ydes 100 pct. statsrefusion registreres på funktion 
8.52. Finansieringsmåden er således afgørende for den registreringsmæssige 
placering af udgifter og indtægter vedrørende førtidspensioner. 
 
Udgifter til tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtids-
pension er omfattet af 100 pct. Statsrefusion, og skal derfor konteres på funkti-
on 8.52.06. 
 
5.67 Personlige tillæg m.v.  
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbreds-
tillæg med kommunal medfinansiering. Udgifter vedrørende personlige tillæg 
og helbredstillæg registreres under art 5.2. Som følge af førtidspensionsrefor-
men, hvorefter personer tilkendt pension efter de nye regler ikke kan modtage 
personlige tillæg, tildeles de personlige tillæg til hhv. folke- og førtidspensioni-
ster efter to parallelle regelsæt. Der er derfor henvisninger til § 14 og 14 a gæl-
dende for folkepensionister samt § 17 og 17 a gældende for førtidspensionister, 
der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003. 
 
Udgifter efter overgangsordningen, jf. § 7, stk. 3 i Lov nr. 1087 af 13. decem-
ber 2000, registreres på de relevante grupperinger vedrørende helbredstillæg. 
 
På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 
 
01 Briller, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende briller til pensi-
onister efter § 14 a i lov om social pension og § 17 a, jf. § 6 stk. 4 i 
lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsreformen).  

02 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a) 
Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende medicin til pen-
sionister efter § 14 a i lov om social pension og § 17 a, jf. § 6 stk. 4 i 
lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsreformen).
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03 Varmetillæg med 75 pct. refusion, § 14, stk. 2 og 3 (17, stk. 1 og 3) 

Her registreres udgifter til personligt tillæg til varmeudgifter til pen-
sionister med 75 pct. refusion efter § 14, stk. 2 i lov om social pensi-
on og § 17, stk. 1 jf. § 6 stk. 4 i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtids-
pensionsreformen) samt udgifter til tillæg til petroleumsudgifter efter 
§ 14, stk. 3 i lov om social pension og § 17, stk. 3, jf. § 6 stk. 4 i lov 
nr. 285 af 25. april 2001. 
 

04 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a) 
Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandlægebe-
handling til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 17 
a, jf. § 6 stk. 4 i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsrefor-
men). 
 

05 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a 
(§ 17 a) 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fysioterapi, ki-
ropraktor- og psykologbehandling til pensionister efter § 14 a i lov 
om social pension og § 17 a, jf. § 6 stk. 4 i lov nr. 285 af 25. april 
2001 (førtidspensionsreformen). 
 

06 Medicin, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende medicin til 
pensionister efter § 14 stk. 1 i lov om social pension og § 17 stk. 2, jf. 
§ 6 stk. 4 i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsreformen). 
 

07 Tandlægebehandling, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende tandlægebe-
handling til pensionister efter § 14 stk. 1 i lov om social pension og § 
17 stk. 2, jf. § 6 stk. 4 i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensions-
reformen). 
 

08 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige 
tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende fysioterapi, 
fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling til pensionister efter § 
14 stk. 1 i lov om social pension og § 17 stk. 2, jf. § 6 stk. 4 i lov nr. 
285 af 25. april 2001 (førtidspensionsreformen). 
 

09 Briller, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende briller til pen-
sionister efter § 14 stk. 1 i lov om social pension og § 17 stk. 2, jf. § 6 
stk. 4 i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsreformen). 
 

10 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personli-
ge tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende supplement til 
pensionister med nedsat pension (brøkpension) efter § 14 stk. 1 i lov 
om social pension og § 17 stk. 2, jf. § 6 stk. 4 i lov nr. 285 af 25. april 
2001 (førtidspensionsreformen). 



Budget- og regnskabssystem 4.5.9 - side  3 
  
Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2003 
 
11 Andre personlige tillæg, § 14 stk. 1 (§ 17, stk. 2) 

Her registreres udgifter til personlige tillæg til pensionister efter § 14 
stk. 1 i lov om social pension og § 17, stk. 2, jf. § 6 stk. 4 i lov nr. 285 
af 25. april 2001 (førtidspensionsreformen), der ikke er omfattet af 
grupperingerne 06-10. 
 

12 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a) 
Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fodbehandling 
ydet til pensionister efter § 14 a i lov om social pension og § 17 a, jf. 
§ 6 stk. 4 i lov nr. 285 af 25. april 2001 (førtidspensionsreformen). 
 

93 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 
1.1.1998 

Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicin-
tilskud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3 i lov om social pension med 75 
pct. refusion før 1. januar 1998, og hvor tilbagebetalingen sker efter 
1. januar 1998. 
Tilbagebetalinger af varmetillæg ydet med 75 pct. refusion registreres 
ikke her, men på gruppering 03. 

 
94 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden 

1.1. 1998 – 1.3 2001 
Her registreres tilbagebetaling af personlige tillæg, herunder medicin-
tilskud, ydet efter § 17, stk. 1 og 3 i lov om social pension med 50 
pct. refusion i perioden fra 1. januar 1998 til 1. marts 2001, og hvor 
tilbagebetalingen sker efter 1. marts 2001. 
Tilbagebetaling af helbredstillæg efter § 17 a og af personlige tillæg 
efter § 17, stk. 2 ydet med 50 pct. refusion registreres ikke her, men 
på de relevante grupperinger 01-02, 04-12. 

 
5.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 
Registreringen af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvor-
vidt der ifølge lov om social pension, jf. bekendtgørelse nr. 615 af 26. juni 
2001, ydes 35 pct., 50 pct. eller 100 pct. refusion. På funktion 5.68 registreres 
alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, som er tilkendt efter 1. 
januar 1992 (efter 12. juni 1997 for 60-66-årige) og inden 1. januar 1999, og 
hvor der ifølge loven ydes 50 pct. refusion. 
 
På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 

01 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til de af revaliderings- og pensionsnævnene el-
ler af kommunalbestyrelsen tilkendte højeste og mellemste førtidspen-
sioner inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. refu-
sion.  
På samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelser og 
bistands- og plejetillæg med 50 pct. refusion. 
Endvidere registreres her udgifter til højeste og mellemste førtidspensi-
oner til personer under 67 år tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 
50 pct. refusion. På samme måde registreres også her udgifter til invali-
ditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 50 pct. refusion.  
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Såfremt der til personer under 60 år er tilkendt en forhøjelse af en pen-
sion, som var tilkendt eller indstillet før 1. januar 1992, registreres ud-
gifterne til forhøjelsen ligeledes her. Såfremt der til personer mellem 60 
og 67 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt inden 
den 12. juni 1997, registreres udgifterne til forhøjelsen også her. 
 

02 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 
Her registreres udgifter til de af kommunalbestyrelsen tilkendte forhøjet 
almindelige førtidspension inden den 12. juni 1997 til personer under 
60 år med 50 pct. refusion.  
Endvidere registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig før-
tidspension til personer under 67 år, tilkendt fra og med den 12. juni 
1997 med 50 pct. refusion. 

 
Tilbagebetaling af førtidspension med 50 pct. refusion registreres på de rele-
vante grupperinger 01 og 02.  
 
Det bemærkes, at forskud på førtidspension mv. med 50 pct. refusion registre-
res på funktion 8.16. Herefter overføres forskuddet til funktion 5.68 i tilfælde, 
hvor pensionen tilkendes. Tilkendes pensionen ikke, overføres beløbet til funk-
tion 5.01. 
 
5.69 Førtidspension med 35 pct. refusion 
Registrering af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt 
der ifølge lov om social pension, jf. bekendtgørelse nr. 615 af 26. juni 2001, 
ydes 35 pct., 50 pct. eller 100 pct. refusion. På funktion 5.69 registreres alle 
udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, hvor der ifølge loven ydes 35 
pct. refusion. 
 
På funktionen er der autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger: 

01 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 
Her registreres udgifter til højeste og mellemste førtidspension med 35 
pct. refusion, som er tilkendt efter den 1. januar 1999. Endvidere regi-
streres her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg med 
35 pct. refusion, som er tilkendt efter den 1. januar 1999. 
Såfremt der er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var tilkendt in-
den den 1. januar 1999, registreres udgifterne til forhøjelsen også her. 
 

02 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 
Her registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig førtidspen-
sion med 35 pct. refusion, som er tilkendt efter 1. januar 1999. 
 

03 Førtidspension med 35 pct. refusion 
Her registreres udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter de fra 
den 1. januar 2003 gældende regler. 

 
Tilbagebetaling af førtidspension med 35 pct. refusion registreres på de rele-
vante grupperinger 01, 02 og 03. 
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SYGEDAGPENGE 
 
5.71 Sygedagpenge 
På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedag-
penge, 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 sy-
gedagpenge, jf. § 39, stk. 2 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, 
uanset om kommunen har afholdt de fulde udgifter eller om staten har 
ydet 50 eller 100 procent refusion. 
 
 

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 start-
hjælp, 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 ak-
tiv socialpolitik). 
Her registreres udgifter til kontant- og starthjælp til personer, der er vi-
siteret til fleksjob, når kommunen mister statsrefusionen pga., at perso-
nerne har modtaget kontant- og/eller starthjælp i en periode på 18 må-
neder 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 vi-
siteret 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 af-
gørelsen 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 forsør-
gertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager starthjælp til gifte 
og samlevende. 
Udgiften til engangshjælp efter § 25 a til de nævnte persongrupper regi-
streres ligeledes her. 
Her registreres også tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har 
valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 26, stk. 5, i de tilfæl-
de 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 boligud-
gifter  eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv soci-
alpolitik. Udgiften vedrørende særlig støtte til såvel modtagere af kon-
tanthjælp 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 un-
der 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 regi-
streres særlig støtte efter § 34 til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og 
til aktiverede starthjælpsmodtagere, jf. § 10 og 11 i lov om aktiv be-
skæftigelsesindsats, 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, gruppe-
ring 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 kontant-
hjælp 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 ud-
gifter til forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 til personer, der modtager-
starthjælp 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 tilfæl-
de hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til ikke-
forsørgere. Endelig registreres udgifter til løbende hjælp efter § 29. 
Indtil 1. juli 2006 registreres udgifterne under funktion 5.01, gruppe-
ring 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 optje-
ning,jf. § 27 i lov om aktiv socialpolitik. Udgifter til støtte til børn un-
der 18 år af disse personer, jf. § 27, stk. 2,registreres ligeledes her. 

 
Endvidere registreres her udgifter til kontanthjælp og starthjælp til per-
soner, 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 udlændin-
geloven, jf. § 28 i lov om aktiv social politik, og som modtog hjælp in-
den 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 mod-
tager starthjælp til unge under 25 år. 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 tilfæl-
de hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til unge eller 
starthjælp til unge under 25 år. Med ikrafttræden regnskab 2004 regi-
streres 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.  

91 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 beskæftigel-
sesindsats. 
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpoli-
tik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 35 pct. statsrefu-
sion. 

 
SUNDHEDSUDGIFTER M.V. 
 
Denne hovedfunktion omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige for-
anstaltninger, 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 bedriftssund-
hedstjenester 
 
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 reg-
ninger, udstedt af private tandlæger, såfremt regningen kan specificeres på kli-
enter. 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 regi-
streres på hovedkonto 4. 
 
Der er autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter til henholds-
vis 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 re-
gistreres på en mellemregningskonto eller udlignes ved minusdebitering. 
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Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende sygesikringsbeviser regi-
streres på funktion 6.51 
 
5.90 Andre sundhedsudgifter 
På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter, herunder tilskud til etab-
lering af bedriftssundhedstjenester og tilskud til helsecentre. 

Det bemærkes, at udgifter, der følger af, at kommunen er arbejdsgiver, regi-
streres på de enkelte funktioner. 

På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende stadslæ-
gen i København. Udgifter og indtægter vedrørende AIDS-forebyggelse regi-
streres 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 regi-
streres 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 bolig-
sikring 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 regi-
streringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber er, hvorvidt boligsik-
ringen ydes som tilskud eller tilskud og lån. 
 
På gruppering 05 registreres udgifter til boligsikring som tilskud for førtidspen-
sionister 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 afdragsplig-
tige 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 for-
bindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.25 og debi-
teres 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 hovedstads-
området 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 registre-
res endvidere udgifter til boligydelse som tilskud, herunder tilskud og kompen-
sation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og 
private plejeboliger). Tilskud inkl. lån til personer i øvrige kollektive bofælles-
skaber registreres på gruppering 03 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. Afgø-
rende 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 afdragsplig-
tige 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 for-
bindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.25 og debi-
teres 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 til-
svarende. 
 
Tilskud og tilsvar i forbindelse med den mellemkommunale udligning i hoved-
stadsområdet i henhold til § 75, stk. 5, i lov om individuel boligstøtte registre-
res 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 mid-
lertidig offentlig støtte til almennyttigt boligbyggeri og statsstøttede 
kollegier. 
 

02 Tilskud til kollegier 
Her registreres kommunens tilskud til kollegier, jf. § 12 i lov om mid-
lertidig 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 bolig-
byggeri. Der anvendes art 5.2. 

 
08 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ung-

domsboliger samt almene boliger 
Her registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger op-
ført før 1. april 2002, kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdomsbo-
liger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte ved-
rørende 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 støt-
tede private andelsboliger m.v. 

 
Det bemærkes, at ydelsesstøtte, lejetab og tab på garantier vedrørende ældre-
boliger registreres på funktion 5.30. 
Det bemærkes endvidere, at kommunernes udlån til Boligselskabernes Lands-
byggefond 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. 
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ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 
 
5.95 Jobtræningsordningen 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende jobtræning for 
ledige dagpengemodtagere, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Det bemærkes, at løn til personer i jobtræning og projektydelse til personer i 
individuel jobtræning registreres under art 1. 
 
Der er på funktionen autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås 
idet følgende: 

01 Løn til personer i jobtræning 
Her registreres lønudgifter til personer, som er ansat i almindelige job-
træningsforløb, jf. § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 

03 Undervisning 
Her registreres udgifter til undervisning af de ledige i jobtræningsperio-
den, herunder udgifter til køb af kurser, løn til kursuslærere m.v. 
 

Ved ansættelse af ledige dagpengemodtagere i jobtræning udbetaler staten et 
løntilskud, jf. § 69, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Denne ind-
tægt registreres under dranst 2 gruppering 06 løntilskud til offentlige arbejdsgi-
vere. 
 
Det bemærkes, at tilskud og tilsvar i forbindelse med den mellemkommunale 
udligning i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik ikke registreres 
på denne funktion, men på funktion 7.85. 
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5.96 Pulje- og servicejob 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende puljejob for le-
dige dagpengemodtagere, som er iværksat efter tidligere kapitel 9a i lov om en 
aktiv arbejdsmarkedspolitik. Puljejobordningen er ophørt og der kan alene være 
tale om afløb. Endvidere registreres her tilskud til personer ansat i servicejob, 
jf. lov om servicejob. 
 
Løn til personer ansat i puljejob registreres under art 1. 
 
Der er autoriseret en driftsgruppering til registrering af lønudgifter til personer 
ansat i puljejob. 
 
 
  
Ved ansættelse af ledige dagpengemodtagere i puljejob udbetaler staten et til-
skud, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Der er under dranst 2 autorise-
ret en gruppering til registrering af tilskuddet. Denne indtægt registreres under 
5.95, dranst 2, gruppering 06 løntilskud til offentlige arbejdsgivere. 
 
Der er desuden registreret en driftsgruppering til registrering af indtægter ved-
rørende tilskud til personer ansat i servicejob. 
 
01 Løn til personer i puljejob 
 Her registreres løn til personer i puljejob, jf. lov om aktiv arbejdsmar-

kedspolitik.   

 
 
91 Tilskud vedrørende servicejob (udgår) 
 Her registreres tilskud til ansættelse af personer i servicejob, jf. lov om 

servicejob. 

Ved ansættelse af personer i servicejob udbetaler staten et tilskud, jf. lov om 
servicejob. Der er under dranst 2 autoriseret gruppering 03 til registrering af 
tilskuddet. 
 
5.97 Arbejdsformidling 
På denne funktion registreres kommunale udgifter til arbejdsformidling, her-
under amtskommunernes andel på 25 pct. ved oprettelse og drift af de statslige 
arbejdsformidlingskontorer. 
 
5.98 Beskæftigelsesordninger 
Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale 
beskæftigelses- og uddannelsesindsats. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob 
i kommunale virksomheder. 
 
Det bemærkes, at udgifter vedrørende ledige dagpengemodtagere registreres på 
funktion 5.95, og at udgifter til forsørgelse til personer omfattet af lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats i form af kontanthjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg 
og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10-12 registre-
res på funktion 5.05. 
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På funktionen registreres desuden udgifter og indtægter vedrørende orlovs-
ydelse til kontanthjælpsmodtagere. Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodta-
gere og selvstændige erhvervsdrivende, hvortil der ydes 100 pct. refusion, re-
gistreres på funktion 8.52 
 
Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virk-
somheder eller godtgørelse forbundet med udsatte unges virksomhedspraktik, 
registreres under art 5.2. Lønudgifter til projektledere m.v. registreres under art 
1. 
 
Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere registreres under art 5.2 
 
Det bemærkes endvidere, at løn til beskæftigelseskonsulenter registreres på 
hovedkonto 6. 
 
 
På funktionen er autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås i det 
følgende. 
 
01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 

Her registreres udgifter til orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere, jf. 
lov om orlov. 

 
02 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse.  

Her registreres udgifter til orlovsydelse til modtagere af ledighedsydel-
se, jf. § 35 i bekendtgørelse nr. 157 af 20. marts 2002 om orlov til bør-
nepasning. 

 
03 Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik 

Her registreres udgifter til kommunens godtgørelse til særlig udsatte 
unge under 18 år, der deltager i virksomhedspraktik efter § 50 a i lov 
om aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
04 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte 
projekter og uddannelsesforløb herunder praktik, jf § 32 stk 1 nr. 2 og § 
33 i kommunalt regi, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats 
Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende individuel job-
træning for aktiverede kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, som har 
fået tilsagn om eller som har påbegyndt et aktiveringstilbud efter de 
hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik og som gennemfører 
tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. 9 stk 2 i lov nr. 417 af 10. 
juni 2003.  

 
05 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte 
projekter og uddannelsesforløb herunder praktik, jf. § 32, stk. 1 nr. 2 og 
§ 33 i privat regi, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere re-
gistreres her udgifterne vedrørende beskæftigelse individuel jobtræning 
i privat regi, jf. lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her ud-
gifterne vedrørende beskæftigelse af kontanthjælpsmodtagere og start-
hjælpsmodtagere i private husstande, jf. lov om aktiv socialpolitik.
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06 Arbejdsmarkedsuddannelser 

Her registreres den del af udgifter og indtægter vedrørende uddannelser 
efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som vedrører AMU-kurser. 
 
I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til ar-
bejdsmarkedsuddannelser, som kan henføres til personer, der ikke er 
kontanthjælpsmodtagere aktiveret efter § 16, stk. 2 i lov om aktiv soci-
alpolitik. Disse udgifter registreres i regnskabet på uautoriserede grup-
peringer på funktion 5.98. 

 
07 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb 
 

Her registreres den del af udgifter og indtægter vedrørende uddannelser 
efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats end de uddannelser som regi-
streres på gruppering 06, 14, 16 og 18. 
 
I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til andre 
uddannelser, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælps-
modtagere aktiveret efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Disse ud-
gifter registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på funktion 
5.98. 
 

09 Job med løntilskud til offentlige virksomheder m.v. 
Her registreres lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder 
m.v. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kom-
munale virksomheder, der er udgiftsført på funktion 5.05 under gruppe-
ring 08 og 09/fra budget 2004 på gruppering 11.  
 

11 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om 
aktiv beskæftigelse) 

Her registreres udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, ar-
bejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til kontanthjælpsmodtagere 
og starthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter kapital 10-12, jf. lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats § 76, jf. § 77.  
 

12 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats § 78-81).  

  Her registreres støtten til mentorfunktion for kontanthjælpsmodtagere 
og starthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter kapital 10-12. Støtte 
til mentorfunktion kan gives til en medarbejder i virksomheden eller på 
en uddannelsesinstitution. På uddannelsesinstitutionen og i en mindre 
virksomhed kan mentorfunktionen varetages af en ekstern konsulent, jf. 
§ 78, stk. 2 og 3. Støtte til mentorfunktion gives til dækning af frikøb af 
medarbejder hos arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution, eller som 
honorar af ekstern konsulent, jf. § 79. Der kan endvidere gives tilskud 
til køb af uddannelse for medarbejdere, jf. § 80.  

 
13 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansættelse for 

kontanthjælpsmodtagere (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 99 og 101).  
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 Her registreres udgifter i forbindelse med opkvalificering herunder ud 
 gifter til vejledningsforløb for kontanthjælpsmodtagere og starthjælps- 
 modtagere uden løntilskud, jf. § 99.  
 
 Endvidere registreres udgifter i forbindelse med introduktion ved ansæt-

telse uden løntilskud for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodta-
gere. Støtten kan gives i form af støtte til en mentorfunktion ved frikøb 
af medarbejdere, som varetager funktionen eller i form af ekstern kon-
sulent i mindre virksomheder. Der kan endvidere gives tilskud til køb af 
uddannelse af mentoren, jf. § 101. 

 
14  Ordinære uddannelsesforløb (§ 33, stk. 1. nr. 3 i lov om aktiv beskæftigel-

sesindsats) 
 Her registreres udgifter og indtægter til uddannelse efter § 33 stk. 1 nr. 3 

for kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere aktiveret efter lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

    
16 Produktionsskoler 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende produktionsskoler, jf.  
lov om produktionsskoler. Dog registreres kommunale bidrag til staten 
vedrørende ordinære elever på produktionsskoler på funktion 3.44 An-
dre faglige uddannelser, gruppering 01. 
 
I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres udgifter til produk-
tionsskoler, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælps-
modtagere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse 
udgifter registreres i regnskabet på uautoriserede grupperinger på funk-
tion 5.98. 

 
17 Amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse 
  Her registreres amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse. 
 
18 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontant-

hjælpsmodtagere. 
Her registreres udgifter til danskundervisning af aktiverede kontant-
hjælpsmodtagere efter § 2 nr. 2 og 3, som deltager i undervisningen i 
kombination med tilbud efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigel-
sesindsats.   
Udgifter til danskundervisning, som vedrører øvrige kursister, som ikke  
deltager i undervisningen efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæfti-
gelsesindsats registreres under 5.60 gruppering 02. 

 
92 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v. 

Her registreres indtægterne vedrørende de private husstandes betaling  
for de udsendte kontanthjælpsmodtageres præsterede arbejdstimer, jf. 
lov om aktiv beskæftigelsesindsats, samt andre indtægter, f.eks. salgs- 
indtægter vedrørende beskæftigelsesprojekter. 

 
96 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontant-

hjælpsmodtagere.  
Her registreres tilskud efter lov nr. 423 af 31. maj 2000 om tilskud til  
undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Tilskuddene vedrører  
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kun aktiverede kontanthjælpsmodtagere, som deltager i undervisningen 
som led i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 
Tilskud vedrørende øvrige kursister, som ikke deltager i danskunder- 
visningen efter kapitel 10-12 registreres på 5.60 gruppering 96. 
 

Det bemærkes, at gruppering 06 under dranst 2, vedrører refusion fra orlovs-
ydelse for kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse.  
 
Endvidere er der under dranst 2 autoriseret en gruppering 07 til registrering af 
den refusion, som staten inden for et rådighedsbeløb (loft) yder på 50 pct. Af 
kommunens driftsudgifter i forbindelse med tilbud efter kapitel 10, tillægsydel-
ser i form af hjælpemidler og mentorordning efter kapitel 14, godtgørelse efter 
§ 83, opkvalificering i forbindelse med ansættelse efter § 99 og udgifter til 
introduktion ved ansættelse efter § 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
samt driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 12, herun-
der uddannelsesaktiviteter for personer, der modtager kontanthjælp under for-
revalidering efter § 47 i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 118, stk. 1 og § 119, 
stk. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og § 100, stk. 2 i lov om aktiv soci-
alpolitik. 
 
Der er under dranst 2 autoriseret en gruppering 16 til registrering af tilskud til 
produktionsskoler. I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres tilskud 
vedrørende produktionsskoler, som kan henføres til personer, der ikke er kon-
tanthjælpsmodtagere aktiveret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Dis-
se udgifter registreres under dranst 2 på en autoriseret gruppering 17 Tilskud 
vedrørende produktionsskoler til andre end kontanthjælpsmodtagere. 
 
Der er endvidere under dranst 2 autoriseret en gruppering 20 til registrering af 
tilskud fra EU. I forbindelse med regnskabsafslutningen udkonteres tilskud fra 
EU, som kan henføres til personer, der ikke er kontanthjælpsmodtagere aktive-
ret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse tilskud registreres under 
dranst 2 på en autoriseret gruppering 19 Tilskud fra EU vedrørende andre end 
kontanthjælpsmodtagere. 
 
ØVRIGE SOCIALE FORMÅL 
 
5.99 Øvrige sociale formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale 
formål, herunder udgifter til husly efter § 66 i lov om social service. 
Det bemærkes, at støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. § 115 i lov om social 
service registreres på funktion 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde. 
 
På funktionen er autoriseret følgende driftsgruppering 
 
01 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 

Her registreres udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen 
i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån, jf. lov om 
ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov 
om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven. 
 




