
 
 
 

Orientering om ændring i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amts-
kommuner, samt 24 omgang rettelsessider 
 
Herved orienteres om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og 
amtskommuner vedrørende:   
 

1. Indregning og måling af finansiel leasing  
2. Nye grupperinger vedrørende registrering af restancer på funktion 7.91 

Ejendomsværdiskat.  
3. Ny gruppering 09 på funktion 5.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicap-

pede. 
4. Ændring vedrørende tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede og ledige 

(voksenlærlinge) ansat hos (amts)kommunale arbejdsgivere 
5. Øvrige ændringer  

a. Tekstmæssig præcisering af regel om tilbagebetaling af moms. 
b. Stedregistrering på 3.41. Gymnasier og HF-kurser.  
c. Opdatering af kontoplan vedrørende funktion 5.05 Aktiverede kontant-

hjælpsmodtagere.  
d. Indarbejdelse af art 0.0 Statuskonteringer i afsnit 2.5.  

 
Ad 1. Orientering om finansiel leasing 
 
Der foretages en række ændringer i kapitel 8 om indregning og måling af materielle og 
eventuelle immaterielle aktiver vedrørende finansielt leasede aktiver. 
 
Det præciseres, at hvis kommunen har en fordelagtig option til at købe et finansielt 
leaset aktiv, således at det ved leasingaftalens indgåelse er rimeligt sikkert, at optionen 
vil blive udnyttet, så skal aktivet indregnes som den laveste af enten dagsværdien af 
det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingsydelserne samt den ydelse, 
der er nødvendig for at udnytte købsoptionen (scrapværdien). Det nye er, at mini-
mumsleasingydelserne i dette tilfælde også omfatter scrapværdien. Eksemplet i afsnit 
8.3.1 justeres i forlængelse heraf. 
 
Endvidere præciseres det, hvordan der skal forholdes, hvis der er forskel mellem de 
anførte afskrivningsperioder i kommunens regnskabspraksis og leasingperioden, og at 
der ikke er rimelig sikkerhed for, at kommunen vil opnå ejendomsret til det leasede 
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aktiv ved slutningen af leasingperioden. I så fald skal aktivet afskrives fuldt ud over den 
korteste periode af leasingperioden eller dets brugstid. 
 
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommu-
ner: 
 
Afsnit 8.3 Side 6-9  
 
Ændringen har virkning fra og med regnskab 2004. 
 
Ad 2. Ny gruppering vedrørende registrering af ejendomsværdiskat  
 
Med henblik på korrekt opgørelse af status i forbindelse med afregning til staten af ik-
ke-inddrevet ejendomsværdiskat autoriseres på funktion 7.91 Ejendomsværdiskat 
gruppering 04 Statens andel af ikke-inddrevne ejendomsværdiskatterestancer og 05 
Kommunen andel af ikke-inddrevne ejendomsværdiskatterestancer. Hermed skabes en 
parallelitet i forhold til håndteringen af restancer på skatter på funktion 7.90 Kommunal 
og amtskommunal indkomstskat.   
 
På tilsvarende vis tilpasses konteringsreglen, således at afregning med staten som 
følge af op- eller nedskrivninger af tilgodehavendet registreres på funktion 9.13. Andre 
tilgodehavender.  
 
Ændringen har virkning fra og med budget 2005 
  
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommu-
ner: 
 
Afsnit 3.7 Side 4 
Afsnit 3.9 Side 1 
Afsnit 4.7 Side 11-13.  
 
Ad 3. Ny gruppering vedrørende afregning og refusion ved anvendelse af private 
leverandører af praktisk og personlig pleje 
 
Kommunerne er ved fælles skrivelse af 13. maj 2004 fra Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet og Socialministeriet, og brev af 1. juni 2004 fra Indenrigs- og Sundhedsministe-
riet, orienteret om ny praksis for afregning af moms ved anvendelse af private leveran-
dører af personlig og praktisk bistand efter Servicelovens § 71. 
 
Som det fremgår af skrivelserne, skal private leverandører fremover kompenseres for 
deres indgående momsudgifter og kommunerne vil samtidig få mulighed for momsrefu-
sion over positivlisten. Ændringen har virkning fra 1. maj 2004. Af hensyn til korrekt 
opgørelse af momsrefusion skal udgifter vedrørende personlig og praktisk hjælp fra 
private leverandører for ydelser leveret efter 1. maj 2004 registreres på autoriseret 
gruppering 09 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), jf. § 
71, jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret efter 1. maj 2004 på funktion 05.32.      
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I kontoplan og i konteringsregler vedrørende funktion 05.32, gruppering 08 præciseres i 
forlængelse af ovenstående, at registrering på denne gruppering vedrører leverance af 
ydelser fra private leverandører indtil 30. april 2004.  
 
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommu-
ner: 
 
Afsnit 3.5 Side 7 
Afsnit 4.5.4 Side 5 og 6  
 
Ad 4. Ændring vedrørende tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede og 
ledige (voksenlærlinge) ansat hos (amts)kommunale arbejdsgivere 
 
Ændringen sker som følge af, at den påbegyndte omlægning af tilskud til voksenlærlin-
ge har vist sig uhensigtsmæssig både i forhold til Arbejdsformidlingens opfølgning på 
voksenlærlingeordningen, samt i forhold til flere enkeltinstitutioners anvendelse af 
ordningen, jf. Socialministeriets skrivelse nr. 9218 til kommunerne.  
 
Ændringen betyder, at funktion 5.95 Jobtræningsordningen, dranst 2, gruppering 02 
Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede og 5.95 Jobtræningsordningen, dranst 
2, gruppering 04 Tilskud til uddannelsesaftaler for ledige (jf. § 68, stk. 2 i Lov nr. 419 
om en aktiv beskæftigelsesindsats af 19. juni 2003) udgår af Socialministeriets refusi-
onsskema.  
 
Med henblik på at sikre fortsat sammenhæng mellem kontoplanens grupperinger under 
dranst 2 og Socialministeriets refusionsskema udgår de autoriserede grupperinger 02 
og 04 under dranst 2 på funktion 5.95 Jobtræningsordningen på kontoplanen.   
 
Da gruppering 02 Projektydelse til personer i individuel jobtræning og gruppering 92 
Betaling vedrørende individuel jobtræning under funktion 5.95 Jobtræningsordningen, 
dranst 1, er ophørt 1. juli 2003 er disse endvidere udgået af kontoplanen og konterings-
reglerne.  
 
Ændringerne har virkning fra og med regnskab 2004.   
 
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommu-
ner: 
 
Afsnit 3.5 Side 16 
Afsnit 4.5.11 Side 1 
 
Ad 5. Øvrige ændringer 
 
Ad 5 a. Tekstmæssig præcisering af regel om tilbagebetaling af moms 
 
Flere kommuner har gjort opmærksom på, at tilbagebetalingsreglen af midler modtaget 
som tilskud, jf. § 5 i bekendtgørelse om den kommunale og amtskommunale momsud-
ligningsordning ikke er tilstrækkelig præcist beskrevet i Budget- og regnskabssystem 
for kommuner og amtskommuner. Det præciseres i afsnit 2.6, at tilbagebetalingsreglen 
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ikke finder anvendelse på tilskud givet fra offentlige myndigheder eller andre offentlige 
instanser.   
 
Ad 5 b. Stedregistrering på gymnasieområdet 
 
Der er med virkning fra regnskab 2002 krav om registrering på omkostningssted på 
funktionerne 3.01 Folkeskoler, 3.05 Skolefritidsordninger, 3.41 Gymnasier, 5.12 Vug-
gestuer, 5.13 Børnehaver, 5.14 Integrerede institutioner og 5.15 Fritidshjem.  
 
Funktion 3.41 Gymnasier er imidlertid faldet ud af det generelle afsnit om anvendelse 
af omkostningssted i afsnit 2.3. Afsnittet justeres i overensstemmelse hermed.  
 
Ad 5 c. Opdatering af kontoplanen for så vidt angår udgåede grupperinger  
 
Kontoplanen opdateres således, at grupperinger 08 Aktivering af personer under 30 år 
og 09 Aktivering af personer fyldt 30 år på funktion 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmod-
tagere ikke længere vises i kontoplanen. Grupperingerne udgår med virkning fra regn-
skab 2003.  
 
Den afledte konsekvens heraf er, at refusion nu omfatter udgifterne på gruppering 2-4 
og 10-11 minus gruppering 93.   
 
Kontoplan og konteringsregler er justeret i overensstemmelse hermed.  
 
Ad 5 d. Indarbejdelse af art 0.0 Statuskonteringer i afsnit 2.5.  
 
I oversigten over autoriserede arter i afsnit 2.5 indarbejdes art 0.0 Statuskonteringer, 
der ved en fejl har været udeladt.  
 
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommu-
ner: 
 
5 a. Afsnit 2.6 Side 9 
5 b. Afsnit 2.3 Side 2 
5 c. Afsnit 3.5  Side 2-3 
5 c. Afsnit 4.5.1 Side 11-12 
5 d. Afsnit 2.5 Side 1 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jakob Sylvest Nielsen 
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Et princip om neutralitet tilsiger, at man registrerer en udgift, når den truer, 
men først registrerer en indtægt, når den realiseres. Man bør derfor udvise stør-
re forsigtighed i forhold til opskrivninger end i forhold til nedskrivninger. Det 
er således vigtigt at understrege, at opskrivninger ud fra dette princip ikke må 
påvirke driftsresultatet, da der ikke er tale om en realiseret gevinst. Nedskriv-
ninger skal derimod behandles som en påvirkning af driften i lighed med årets 
afskrivninger.  

Et materielt anlægsaktiv bogføres i anlægskartoteket som en afgang, når det 
ikke længere anvendes i kommunen, og det dermed ikke kan forventes, at det 
vil tilføre kommunen økonomiske ressourcer eller servicepotentiale. 

Oplysninger i anlægskartoteket 

Følgende oplysninger skal fremgå af anlægskartoteket.  

 kostpris 

 årets afskrivninger 

 akkumulerede afskrivninger 

 årets nedskrivninger 

 akkumulerede nedskrivninger 

 årets opskrivninger  

 akkumulerede opskrivninger 

 den bogførte værdi 

Herudover kan anføres: 

 eventuel scrapværdi 

 afskrivningsgrundlag 

Herudover skal den forventede brugstid samt oplysninger om eventuelle ned-
skrivninger fremgå af bemærkninger til anlægskartoteket. 

Særligt om leasede aktiver 

Ved et finansielt leaset aktiv forstås et aktiv, som kommunen leaser, og hvor 
alle væsentlige risici og rettigheder ved besiddelsen overføres til kommunen, 
selv om ejerforholdet ikke formelt overdrages til kommunen. 

Der knytter sig en række regnskabsmæssige problemstillinger til indregningen 
og målingen (værdiansættelsen) af finansielle leasingkontrakter. 

Tilsvarende årsregnskabsloven skal finansielle leasingaktiver indregnes som et 
aktiv i anlægskartoteket samt indregnes i balancen. Det skyldes, at de anses for 
at være under kommunens kontrol, selvom det juridiske ejerskab til aktivet ikke 
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tilhører kommunen men leasinggiver. Finansielt leasede aktiver optages i an-
lægskartoteket som tilsvarende erhvervede aktiver, jf. afsnit 1.2 i dette kapitel.  

Et leasingarrangement er finansielt, såfremt kommunen primært har indgået 
dette af finansieringsmæssige årsager. Men herudover er definitionen af finan-
siel leasing ikke entydig. Følgende er eksempler på situationer, som separat 
eller kombineret vil medføre, at en leasingkontrakt klassificeres som en finan-
siel leasingkontrakt: 

1. Ejendomsretten til leasingaktivet overføres til kommunen på ud-
løbstidspunktet for leasingaftalen.  

2. Leasingperioden dækker den væsentligste del af aktivets økonomiske leve-
tid.  

3. Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne til leasinggiveren svarer stort 
set til aktivets dagsværdi. 

4. Leasingaktivet er så specialiseret, at kun kommunen kan anvende det. 

5. Kommunen har en attraktiv købsoption ved periodens udløb. 

6. Ved ophør af leasingaftalen bæres leasinggivers tab af kommunen. 

7. Kommunen afholder omkostninger ved annullering af leasingkontrakten. 

8. Gevinst/tab tilfalder kommunen ved ændringer i dagsværdien for 
leasingaktivet. 

9. Kommunen har option på at lease aktivet i yderligere en periode efter lea-
singkontraktens udløb til en leje, som er væsentlig lavere end markedslejen. 

Alle ovennævnte indikatorer skal ikke nødvendigvis være opfyldt, for at der er 
tale om et finansielt leaset aktiv. Det må vurderes individuelt i den konkrete 
situation. Det er vigtigt at understrege, at det er indholdet af leasingaftalen, 
herunder særligt om den er indgået af finansieringsmæssige årsager, der er af-
gørende for klassifikationen af leasingaftalen som finansiel leasing. 

Såfremt kriterierne for finansiel leasing ikke opfyldes, skal aktivet ikke medta-
ges i anlægskartotek og balance, da der i så fald er tale om operationel leasing. 

Operationel leasing svarer til en traditionel lejeaftale. I operationelle leasingaf-
taler er leasingperioden ofte væsentlig kortere end aktivets levetid. Aktivets 
anskaffelsessum bliver således ikke fuldt tilbagebetalt over lejeperioden, men 
genudlejes flere gange eller sælges af leasingselskabet efter udløbet af leasing-
aftalen. Ved operationel leasing påhviler vedligeholdelsespligten og forsik-
ringsrisikoen typisk leasingselskabet, ligesom leasingselskabet må bære risiko-
en og ansvaret for aktivet som ved almindelige lejeaftaler.  

Endelig skal det skal bemærkes, at finansiel leasing er at sidestille med låne-
finansiering, hvorfor aftaler om finansiel leasing er omfattet af bekendtgørelse 
nr. 1102 af 12. december 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af 
garantier mv. Lånebekendtgørelsen indeholder ikke regler om leasingfinansie-
ring af driftsanskaffelser, hvorfor der som udgangspunkt er mulighed herfor. 
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Lånebekendtgørelsen sidestiller leasingfinansiering af anlæg med lån, hvorfor 
disse leasingaftaler skal henregnes til kommunens låneramme. 

Beregning af kostpris for det leasede aktiv 

Det leasede aktiv skal indregnes i anlægskartotek og registreres som et aktiv i 
balancen. Det finansielt leasede aktiv skal indregnes i anlægskartoteket under 
den kategori, hvor et tilsvarende erhvervet aktiv placeres f.eks. ’Tekniske an-
læg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler’.  

Kommunen skal indregne finansielt leasede aktiver i lighed med andre anlægs-
aktiver til kostprisen, der måles som den laveste af enten dagsværdien af det 
leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumleasingydelserne med tillæg af 
omkostninger.  

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en 
handel mellem uafhængige parter. 

Minimumsleasingydelser er de ydelser, som leasingtager er forpligtet til at be-
tale i leasingperioden samt ethvert beløb garanteret af eller for leasingtager, 
hvilket i praksis typisk svarer til de fremtidige leasingydelser. 

Hvis kommunen får en fordelagtig option til at købe aktivet, således at det ved 
leasingaftalens indgåelse er rimeligt sikkert, at optionen vil blive udnyttet, vur-
deres minimumsydelserne både at omfatte de ydelser, der skal betales over 
leasingperioden, samt den ydelse, der er nødvendig for at udnytte købsoptio-
nen. 

Ved beregning af nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser anvendes den 
interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, såfremt denne er 
tilgængelig. Hvis dette ikke er tilfældet, skal i stedet anvendes leasingtagers 
alternative lånerente. 

Den interne lånerente i en leasingkontrakt er den tilbagediskonteringsfaktor, 
som ved leasingkontraktens indgåelse får nutidsværdien af de fremtidige lea-
singydelser med tillæg af eventuel restværdi til at svare til dagsværdien af det 
pågældende aktiv. 

Leasingtagers alternative lånerente er den rente, som kommunen skal betale på 
en tilsvarende leasingkontrakt eller tilsvarende lånefinansiering med samme 
beløb, løbetid og sikkerhed. 

Leasingaktiver skal afskrives efter samme regler som kommunens egne erhver-
vede materielle anlægsaktiver. Såfremt der ikke er rimelig sikkerhed for, at 
kommunen vil opnå ejendomsret til det leasede aktiv ved slutningen af leasing-
perioden, skal aktivet afskrives fuldt ud over den korteste periode af leasingpe-
rioden eller dets brugstid. 

Den regnskabsmæssige behandling af leasingforpligtelsen er omtalt i konte-
ringsreglerne vedr. funktion 9.79 Gældsforpligtelser vedr. finansiel leasing, jf. 
kapitel 4.9.  

Eksempel 
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Kommunen vælger at lease et køretøj. Dagsværdien for køretøjet er 343.075 kr. 
(ekskl. moms), leasingydelsen er årligt 65.778 kr. og den interne rente er 3 %. 
Leasing- og afskrivningsperioden er 3 år.  

Kommunen har ansvaret for service og vedligeholdelse af køretøjet samt, at 
denne har en restværdi/scrapværdi på 171.574 kr. ved udløbet af leasingperio-
den. I praksis sker dette ved, at kommunen selv sælger køretøjet og betaler 
171.574 kr. til leasinggiver ved kontraktens udløb. 

Bestemmelsen i leasingaftalen om, at gevinst/tab påhviler kommunen ved æn-
dringer i køretøjets værdi i forhold til den aftalte værdi i kontrakten samt det 
forhold, at ansvaret for vedligeholdelsen af køretøjet er pålagt kommunen, gør, 
at der er tale om finansiel leasing. De øvrige indikatorer for finansiel leasing er 
ikke opfyldt i dette eksempel.  

Køretøjet indregnes i anlægskartoteket til nutidsværdien af minimumsleasing-
ydelserne (kostprisen) inkl. Scrapværdien. Nutidsværdien opgøres således: 

(((1+r)n-1)/(r*(1+r)n)*y) + (1+r)-n*s, hvor 

r = interne rente 

n = leasingperiode 

y = konstant årlig minimumsleasingydelse, dvs. nutidsværdien er følgende 

s=scrapværdi 

(((1,033-1)/(0,03*1,033))*65.778) + (1,03-3*171.574) kr.. = 343.075 kr. 

Det bemærkes, at nutidsværdien af minimumsleasingydelserne inkl. scrapværdi 
er lig med dagsværdien i eksemplet. 

Afskrivning foretages med (343.075-171.574)/3=57.167 kr. årligt i 3 år. Der 
afskrives ikke på dagsværdien, da aktivet forventes at have en scrapværdi ved 
leasingperiodens udløb, og da ejendomsretten overgår til kommunen ved lea-
singperiodens udløb. 

Til sammenligning kan det oplyses, at såfremt kommunen selv køber og finan-
sierer køretøjet og beholder det til scrapværdien er 0, kan den årlige afskrivning 
ved en afskrivningsperiode på f.eks. 6 år opgøres til (343.075/6) kr. = 57.179 
kr. 
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      03 Udgifter til købsmoms 
      04 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 
 
SKATTER 
 
7.90 Kommunal og amtskommunal indkomstskat 
        7 Finansiering 
            01 Forskudsbeløb af kommunal og amtskommunal indkomstskat 
            02 Afregning af forskelsbeløb 
            03 Forskudsbeløb af ligningsprovenu 
              04 Afregning af indkomstskatterestancer  
            05 Kommunal andel af inddrevne indkomstskatterestancer 
            06 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 
          07 Efterreguleringer 
       08 Indgåede afskrevne indkomstskatter 
            09 Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter 
            10 Afregning af indkomstskatter med andre kommuner 
            15 Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat    
7.91 Ejendomsværdiskat 
        7 Finansiering  
 03 Efterreguleringer 
 04 Afregning til stat af ikke-inddrevne ejendomsværdiskatterestancer 
 05 Kommuners andel af inddrevne ejendomsværdiskatterestancer 
7.92 Selskabsskat 
         7 Finansiering 
            01 Forskudsbeløb af selskabsskat m.v. 
            06 Efterreguleringer 
7.93 Anden skat pålignet visse indkomster 
  7 Finansiering 
            01 Kommunal indkomstskat af statsinstitutioner 
            02 Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven 
            04 Kommunens andel af skat af dødsboer 
            05 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven  
7.94 Grundskyld 
 7 Finansiering 
            01 Grundskyld 
           02 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld 
7.95 Anden skat på fast ejendom 
        7 Finansiering 
           02 Dækningsafgift af offentlige ejendomme 
           03 Dækningsafgift af forretningsejendomme 
            04 Bidrag til udgift til brandvæsen i København og Frederiksberg 
7.96 Øvrige skatter og afgifter 
        7 Finansiering 
            01 Forskudsbeløb af afgifter af pensionsordninger m.v. 
            04 Efterbetaling og bøder 
            05 Frigørelsesafgift 
            06 Efterreguleringer 
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9 Balance 
 
LIKVIDE AKTIVER 
 
9.01 Kontante beholdninger 
9.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
9.08 Realkreditobligationer 
9.09 Kommunekreditforeningsobligationer 
9.10 Statsobligationer m.v. 
9.11 Likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØS-lande 
 
 
TILGODEHAVENDER HOS STATEN 
 
9.12 Refusionstilgodehavender 
9.13 Andre tilgodehavender 
 8 Aktiver 
  01 Afregnede indkomstskatterestancer 
  02 Afregnede ejendomsværdiskatterestancer 
 
 
KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT 
 
9.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
9.15 Andre tilgodehavender 
9.16 Forudbetalte udgifter 
9.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 
9.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 
9.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner 
 
 
LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER 
 
9.20 Pantebreve 
9.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
 8 Aktiver 
  01 Netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber 
9.22 Tilgodehavender hos grundejere 
9.23 Udlån til beboerindskud 
9.24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 
 8 Aktiver 
  01 Indskud af grundkapital i private ældreboliger 
  02 Indskud af grundkapital i kommunale ældreboliger 
9.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
  01 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§85 a stk.7 i lov om aktiv 

socialpolitik) 
  02 Registrering af det samlede tilgodehavender i form af lån til 

betaling af ejendomsskatter 
9.26 Ikke-likvide obligationer 
9.27 Deponerede beløb for lån m.v.
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for kommuner, som har valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget og for 
kommuner, som har valgt at lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til 
grund for skatteudskrivningen. Det budgetterede provenu af ligningsforhøjelser 
registreres på gruppering 03. 
 
På gruppering 02 budgetteres og regnskabsføres for lidt eller for meget mod-
taget forskudsbeløb af indkomstskat, som afregnes to år efter kalenderåret. For 
kommuner og amtskommuner, som har valgt et statsgaranteret udskriv-
ningsgrundlag det pågældende kalenderår, budgetteres og regnskabsføres for 
lidt eller for meget modtaget forskudsbeløb af ligningsprovenu m.v. 
 
Det bemærkes, at for kommuner eller amtskommuner som har valgt selv at 
budgettere udskrivningsgrundlaget, registreres det af Skatteministeriet pålagte 
procenttillæg vedrørende for meget eller for lidt udbetalt forskudsbeløb også på 
grupperingen. 
 
På gruppering 03 registreres det beløb, som kommuner og amtskommuner har 
budgetteret med til foreløbig dækning af ligningsprovenuet. 
 
På gruppering 04 registreres afregning til staten af ikke-inddrevne kommunale 
indkomstskatterestancer, mens kommunens andel af inddrevne indkomstskatter, 
som udbetales af staten til kommunen, registreres på gruppering 05. Det be-
mærkes, at afregningen med staten af indkomstskatterestancer skal registreres 
på status som en op- eller nedskrivning af tilgodehavendet på staten på funktion 
9.13. 
 
På gruppering 06 registreres afregning med staten som følge af det skrå skat-
teloft. 
 
Efterreguleringer, indgående afskrevne indkomstskatter, uerholdelige og efter-
givne indkomstskatter, afregning af indkomstskatter med andre kommuner 
samt udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat registreres på grup-
peringerne 07-09. Renteudgifter og -indtægter vedrørende disse beløb re-
gistreres på funktion 7.15. 
 
7.91 Ejendomsværdiskat 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter ved ejendomsværdiskat jf. 
lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat. Registreringen 
foretages under dranst 7. 
 
03 Efterreguleringer 
 
På gruppering 04 registreres afregning til staten af ikke-inddrevne kommunale 
ejendomsværdiskatterestancer, mens kommunens andel af inddrevne ejen-
domsværdiskatter, som udbetales af staten til kommunen, registreres på gruppe-
ring 05. Det bemærkes, at afregningen med staten af ejendomsværdiskattere-
stancer skal registreres på status som en op- eller nedskrivning af tilgodehaven-
det på staten på funktion 9.13. 
 
7.92 Selskabsskat m.v. 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende skat af aktie-
selskaber m.v. efter selskabsskatteloven og af fonde efter fondsbeskatningslo
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ven. Registreringen foretages under dranst 7 på følgende autoriserede gruppe-
ringer: 
 
01 Forskudsbeløb af selskabsskat m.v. 
  Her registreres den budgetterede kommunale andel af selskabsskatter 

m.v. af selskaber, der er hjemmehørende i kommunen samt beløb til vi-
derefordeling til henholdsvis fra andre kommuner. De budgetterede be-
løb udbetales af Skatteministeriet i form af 1/12-rater i løbet af regn-
skabsåret. 

06 Efterreguleringer 
  Her registreres efterreguleringer af forskudsbeløbet af selskabsskat m.v. 

vedrørende budgetåret to år før og eventuelle reguleringer vedrørende 
tidligere år. Det pålagte procenttillæg vedrørende for meget eller lidt 
udbetalt forskudsbeløb registreres også her. 

 
7.93 Anden skat pålignet visse indkomster 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat på-
lignet visse indkomster. Registreringen foretages under dranst 7 på følgende 
autoriserede grupperinger: 
 
01 Kommunal indkomstskat af statsinstitutioner 
02 Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven 
04 Kommunens andel af skat af dødsboer 
05 Indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af kildeskatteloven 
 
7.94 Grundskyld 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende grundskyld. 
Grundskyld registreres under dranst 7 på gruppering 01 Grundskyld.  
 
Tilskud til kommuner med provenutab som følge af loftet over grundskylds-
promillen over landbrugsejendomme m.v., samt tilskud til kommuner med pro-
venutab som følge af loft over den afgiftspligtige grundværdi registreres på 
gruppering 02 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld. 
 
7.95 Anden skat på fast ejendom 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat på 
fast ejendom. Registreringen foretages under dranst 7 på følgende autoriserede 
grupperinger: 
 
02 Dækningsafgift af offentlige ejendomme 
03 Dækningsafgift af forretningsejendomme 
04 Bidrag til udgift ved brandvæsen i København og Frederiksberg 
 
7.96 Øvrige skatter og afgifter 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende afgifter af pen-
sionsordninger m.v. og afgifter efter ligningsloven samt øvrige skatter og afgif-
ter. Der er autoriseret følgende grupperinger under dranst 7: 
 
01 Forskudsbeløb af afgifter af pensionsordninger m.v. 
04 Efterbetaling og bøder 
05 Frigørelsesafgift 
06 Efterreguleringer 
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På gruppering 01 registreres den budgetterede kommunale andel af afgifter af 
pensionsordninger m.v. samt af afgifter efter ligningslovens §§ 7 N og 14 C, 
som udbetales af Skatteministeriet i form af 1/12-rater i løbet af regnskabsåret. 
Efterreguleringer af acontobeløbet registreres på gruppering 06. På gruppering 
06 registreres endvidere det pålagte procenttillæg vedrørende forskelsbeløbet. 
 
Det bemærkes, at skatteprovenuet af udbetalinger fra pensionsordninger, der 
indgår i den kommunale og amtskommunale indkomstskat, registreres på funk-
tion 7.90. 
 
Gruppering 05 anvendes til registrering af kommunens andel af pålignede fri-
gørelsesafgifter. Rente af kommunens andel af henstandsbeløb registreres på 
funktion 7.25. 
 
Statens andel af de indbetalte beløb registreres på funktion 7.52, hvorfra afreg-
ning kan ske til staten. 
 
Ved ydet henstand debiteres funktion 7.25 for det samlede beløb, mens statens 
andel krediteres funktion 7.52, og kommunens andel krediteres funktion 7.96. 
 
Ved indbetaling af henstandsbeløb krediteres funktion 7.25. Herefter kan sta-
tens andel afregnes, jf. funktion 7.52. 
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08 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemme-
hjælp), (§ 71, jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret indtil 
30. april 2004 

09 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemme-
hjælp), (§ 71, jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret fra og 
med 1. maj 2004 

  92 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (§ 82) 
  93 Beboeres betaling for service 
  95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 
 1 Drift 
  94 Beboeres betaling for husleje 
  96 Beboeres betaling for el og varme 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
 
REVALIDERING 
 
5.38 Beskyttet beskæftigelse 
 1 Drift 
  01 Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse (§ 89) 
  02 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.39 Aktivitets- og samværstilbud 
 1 Drift 
  01 Arbejdsvederlag under aktivitets og samværstilbud (§ 89) 
  02 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.40 Revalidering 
 1 Drift 

02 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt job-
indslusningsprojekter (§ 23 i jf. lov nr. 416 af 10. juni 2003 om 
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) 

03 Amtskommunal revalideringsindsats (§ 22 i lov om ansvaret for 
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) 

04 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner m.v. 
05 Løn til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner m.v. 
07 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter (§§ 12 og 47) 

 2 Statsrefusion 
01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion (§ 48 i 

lov om aktiv socialpolitik) 
02 Refusion af udgifterne til flygtninge i øvrigt med 100 pct. refusion 
03 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion 

5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob 
 1 Drift 

01 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion 
(§ 74 f, stk. 1-3) 
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under hjælp, der udbetales til en nærstående, som passer den pågæl-
dende, 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. 

 
 
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 be-
mærkninger 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. 

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

01 Refusion af boligydelse 
  03 Berigtigelser 
5.94 Driftssikring af boligbyggeri m.v.  
 1 Drift 
  01 Driftssikring til almennyttige byggerier 
  02 Tilskud til kollegier 
  03 Kollegiers driftssikring 
  06 Tab på garantier 
  08 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 

2002, ungdomsboliger samt almene boliger.   
  11 Lejetab i almennyttige boliger 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion vedrørende kollegier 
  03 Berigtigelser 
  05 Refusion vedrørende flygtninge 
 
ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 
5.95 Jobtræningsordningen 
 1 Drift 
  01 Løn til personer i jobtræning 
  03 Undervisning 
 2 Statsrefusion 
  03 Berigtigelser 
  05 Tilskud fra EU 

 06 Løntilskud til offentlige arbejdsgivere 
5.96 Pulje– og servicejob 
 1 Drift 
  01 Løn til personer i puljejob 
   
  91 Tilskud vedrørende servicejob 
 2 Statsrefusion 
  01 Tilskud vedrørende personer i puljejob (ophører) 
  02 Berigtigelser 

 03 Tilskud til servicejob i kommuner 
5.97 Arbejdsformidling 
5.98 Beskæftigelsesordninger 
 1 Drift   

01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 
02 
04 

Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse 
Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi 

05 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi 
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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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Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af 
tilskud til kommunen fra fonde, private foreninger, institutioner mv. er ikke 
omfattet af udligningen. Dette gælder tilsvarende for anlægstilskud fra EU's 
strukturfonde viderefordelt af den danske stat, og direkte anlægstilskud fra EU. 
(Tilskud fra offentlige myndigheder og andre offentlige instanser er som ud-
gangspunkt ikke omfattet af udligningsordningens tilbagebetalingsregel). 
 
Denne regel administreres ved, at et beløb svarende til 17,5 pct. af de nævnte 
typer af tilskud tilbagebetales til momsudligningsordningen. 
 
Det gælder dog som en undtagelse, at forskningstilskud registreret på funktion 
4.01 og 4.02 ikke er omfattet af tilbagebetalingsreglen. 
 
Tilbagebetalingen opføres på saldoopgørelsen til Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet som en minuspost under gruppering 03 med modpost på gruppering 04. 
 
 
Eksempel: 
Eksemplet viser kontering af udgifter og købsmoms samt refusion heraf i for-
bindelse med folkeskoleområdet 
 
    Konto for 
 Konto for  Konto for refusion af 
 folkeskoler Kassekonto købsmoms købsmoms 

   (på funktion 7.87, (på funktion 7.87, 
 (på funktion 3.01) (på funktion 8.01) gruppe 03) (gruppe 02) 

 6001)    6001)  

    1501)   

 3002)   3002) 

    752)    

 5003)   5003) 
    1253) 
 3004)   3004) 

    754) 

     4255) 

   4256)    ÷4256) 

 

  
Noter til kontoskitserne: 
 
1) Udgifter til øvrige varekøb - art 2.9 
2) Udgifter til anskaffelser - art 2.7 
3) Udgifter til entreprenør og håndværkerydelser - art 4.5 
4) Udgifter til øvrige tjenesteydelser m.v. - art 4.9 
5) Udgifter til købsmoms 
6) Refusion af købsmoms - opføres som "negativ udgift" på funktion 7..87, gruppering 02 
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- Budget-, bogførings- og regnskabsprocedurer: budgetforslag udarbejdes af 
kommunalbestyrelsen med bistand fra institutionen. Institutionen er for-
pligtet til at overholde budgettet, om nødvendigt søge tillægsbevillinger og 
udføre løbende budgetkontrol. Parterne aftaler, hvem der beregner og ud-
betaler løn og varetager bogholderi og regnskabsføring. Kommunalbesty-
relsen godkender revisor. 

 
Institutionens budget og regnskab registreres hos den kommune, der har over-
enskomsten. Regnskabsføringen sker på de respektive funktioner under de re-
spektive hovedkonti med undtagelse af renter og afdrag, som registreres på ho-
vedkonto 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. I de tilfælde, hvor der ikke er en 
hovedoverenskomstkommune, skal det aftales, hvilken kommune der skal bud-
gettere og regnskabsføre vedrørende institutionen. 
 
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. 
 
Ejerforholdet Andre offentlige myndigheder anvendes ved driftstilskud og 
takstbetaling til ordninger og institutioner i offentligt regi, men uden for kom-
munen. Herunder anføres f.eks. takstbetaling for ophold i institutioner, der hen-
hører under andre kommuner, amtskommuner, staten m.v., betaling for brug af 
fælleskommunale institutioner, der ikke drives af den pågældende kommune 
osv. 
 
Det bemærkes, at der i de af kommunerne benyttede økonomisystemer er knyt-
tet numre til overskrifterne vedrørende ejerforhold. 
 
Omkostningssted 
Kontonummerets 5., 6., 7. og 8. ciffer anvendes til opdeling af kommunens 
omkostningssteder. 
 
Angivelsen af omkostningssted er autoriseret for funktion 4.01 Somatiske sy-
gehuse og 4.02 Psykiatriske sygehuse og afdelinger. De enkelte sygehuskom-
muner skal således vælge stednummer for det enkelte sygehus inden for inter-
vallet 0200-7500. Fællesudgifter og -indtægter skal registreres på omkostnings-
sted 0001- 0100 eller på stednummer 7600-9999. 
 
Anvendelsen af omkostningssted er endvidere autoriseret i regnskabet på funk-
tion 3.01 Folkeskoler, 3.05 Skolefritidsordninger, 3.41 Gymnasier, 5.12 Vug-
gestuer, 5.13 Børnehaver, 5.14 Integrerede daginstitutioner og 5.15 Fritidshjem. 
Udgangspunktet er  her, at udgifter og indtægter til, hvad der må anses for insti-
tutionens kerneydelse er omfattet af den autoriserede registrering på omkost-
ningssted. Kerneydelsen defineres som den grundlæggende ydelse, der er for-
bundet med et pågældende funktionsområde, f.eks. pasning i en børneinstituti-
on. Udgifter og indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pro-
duktion af kerneydelsen – f.eks. udgifter til administration på institutionen, 
inventar, vand, varme, strøm indvendig vedligeholdelse og rengøring – er lige-
ledes omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.  
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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, og § 26, 
stk. 5) 

91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion(§§ 91, 93 og 
94 i lov om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats samt § 119 i lov om social service) 

92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§§ 91 og 93 i 
lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats) 

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

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

01 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65pct. refusi-
on på grupperingsnr. 07 og 11 minus gruppering nr. 92 

02 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 01-06, 08-10, 
12-20, minus grupperingsnr. 91, 93 og 95 

03 Berigtigelser 
04 Tilskud fra EU 

 
5.04 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
 1 Drift 

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) 

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) 

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

16 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 
91 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 
92 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion 

 2 Statsrefusion 
01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 
02 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
04 Tilskud fra EU 

 
5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
 1 Drift 

02 Kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellempe-
rioderne (§§ 25, 25 a, og 26, stk. 5, jf. jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 
af 10. juni 2003 om aktiv socialpolitik).  

04 Særlig støtte (§ 34, jf. §§ 16, 20, 21, 23, 24 og 36).  
07 Godtgørelse (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 83) 
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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).  
 

11 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats (§ 63 jf. § 64, stk. 3 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats).  

93 Tilbagebetaling 
 

 2 Statsrefusion 
01 Refusion af udgifterne på gruppering 02-04 og 10-11 minus 

gruppering 93 
03 Berigtigelser 
04 Tilskud fra EU 

    
5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde 
5.09 Beboerrådgivning 
 
DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG 
UNGE 
 
5.10 Fælles formål 
 1 Drift 

01 Fripladser i kommunal dagpleje 
02 Fripladser i vuggestuer 
03 Fripladser i børnehaver 
04 Fripladser i integrerede institutioner 
05 Fripladser i fritidshjem 
06 Fripladser i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 
09 Fripladser i puljeordninger og private klubber 
10 Fripladser i åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 
11 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i kommunal dagple-

je 
12 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i vuggestuer 
13 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i børnehaver 
14 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i integrerede insti-

tutioner 
15 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i fritidshjem 
 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i klubber og andre 

socialpædagogiske fritidstilbud 
 Søskenderabat 
18 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 26) 
19 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov (§§ 27 og 27 a) og 

tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (§ 26 a) 
20 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i åbne pædagogiske 

tilbud, legesteder m.v. 
 

 2 Statsrefusion 
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hjælp eller starthjælp i visitations- og mellemperioderne. 
   Særlig støtte efter § 34 registreres på gruppering 04. 

 
04 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.  
Udgifter til særlig støtte til personer under 30 år i visitations- og mel-
lemperioderne registreres her fsva. Regnskab 2003, jf. § 9 stk. 2 i lov 
nr. 417 af 10. juni 2003.  
Fra og med budget 2004 registreres særlig støtte til personer i visitati-
ons- og mellemperioder på konto 5.01.16. 

 
07 Godtgørelse (lov om aktiv beskæftigelsesindsats (§ 38) 

Her registreres de kommunale udgifter til godtgørelse, der medgår til at 
dække kontanthjælpsmodtageres og starthjælpsmodtageres udgifter ved 
tilbud efter kapitel 10 og kapitel 11 jf. § 38 lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. Eventuelle tilbagebetalinger af godtgørelsen registreres 
ligeledes 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. 

 
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). 
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-
tantshjælpsmodtagere, 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.
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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). 

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. 
 

93 Tilbagebetaling 
Her registreres tilbagebetaling af hjælp til aktiverede kontanthjælps-
modtagere og starthjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet 
efter § 34, jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere 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. 

 
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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2.5 Artsinddelingen 
 
Den autoriserede artsinddeling 
Kontonummerets to sidste cifre indeholder en opdeling af de kommunale ud-
gifter og indtægter m.v. efter hovedart - det 11. ciffer - og art - det 12 ciffer. 
 
Der er i kontoplanen autoriseret i alt 9 hovedarter, der igen er opdelt på en ræk-
ke autoriserede arter. Hovedart 0 er dog alene autoriseret på forsyningsområ-
derne, ældreområdet og sygehusområdet. 
 
Den autoriserede artsinddeling er følgende: 
 
HOVEDARTER ARTER 
0 Beregnede omkostninger 0.0 Statuskonteringer 
    0.1 Afskrivninger 
    0.2 Lagerforskydninger 
    0.4 Forrentning 
    0.5 Øvrige beregnede og overførte 
     udgifter/omkostninger – frivillig 
    0.6 Øvrige beregnede og overførte 

 udgifter/omkostninger – obligato-
risk 

    0.8 Beregnede og overførte indtægter 
    0.9 Modregningskonto 
1 Lønninger 
2 Varekøb 
    2.2 Fødevarer 
    2.3 Brændsel og drivmidler 
    2.6 Køb af jord og bygninger 
    2.7 Anskaffelser 
    2.9 Øvrige varekøb 
4 Tjenesteydelser m.v. 
    4.0 Tjenesteydelser uden moms 
    4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 
    4.6 Betalinger til staten 
    4.7 Betalinger til kommuner 
    4.8 Betalinger til amtskommuner 
    4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 
5 Tilskud og overførsler 
    5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 
    5.2 Overførsler til personer 
    5.9 Øvrige tilskud og overførsler 
6 Finansudgifter 
 
7 Indtægter 
    7.1 Egne huslejeindtægter 
    7.2 Salg af produkter og ydelser 
    7.6 Betalinger fra staten 
    7.7 Betalinger fra kommuner 
    7.8 Betalinger fra amtskommuner 
    7.9 Øvrige indtægter 




