
 
 
 

 
Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og 
amtskommuner samt 35. omgang rettelsessider 
 
Hermed orienteres kommuner og amtskommuner om ændringer i Budget- og regn-
skabssystem for kommuner og amtskommuner som følge af: 
 

1. Integrationsforliget 
2. Bekendtgørelser om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. for henholdsvis 

kommuner, sammenlægningsudvalg, regioner og forberedelsesudvalg 

 
1. Integrationsforliget 
Folketinget har den 21. marts 2006 vedtaget lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring 
af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge 
under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges integrationskontrak-
ter, tilbud til kontant- og starthjælpsmodtagere, som ikke er blevet aktiveret det seneste 
år, gentagen aktivering, særlig integrationsindsats, bortfald af kontanthjælp til hjemme-
gående ægtefælle og afskaffelse af ægtefælletillægget, styrket sygeopfølgning over for 
kontant- og starthjælpsmodtagere og ændring af refusionsbestemmelserne for kon-
tanthjælp m.v.). Loven træder i kraft 1. april 2006. De nye refusionssatser for kontant-
hjælp mv., træder dog i kraft den 1. juli 2006.  
De nye refusionsbestemmelser for kontanthjælp m.v. har til formål at belønne kommu-
ner, der yder en aktiv indsats for beskæftigelsen og integrationen. Bestemmelserne 
betyder, at refusionssatserne ændres fra 50 pct. til 35 pct. og 65 pct. for hhv. passive 
og aktive tilbud til de ledige.  
 
Den kommunale og amtskommunale kontoplan 
Lovændringerne indebærer, at en række grupperinger på funktion 5.01 Kontanthjælp  
flyttes til hhv. funktion 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere  og en ny funktion 5.73 
Kontanthjælp i form af passive ydelser med 35 % refusion. På funktion 5.05 nedlægges 
og tilpasse endvidere forskellige grupperinger ligesom navnet for funktionen ændres til 
”Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender”. Endelig oprettes der to nye 
grupperinger på hhv. funktion 5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob 
og funktion 5.71 Sygedagpenge.    
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Oprettelsen af den nye funktion 5.73 Kontanthjælp i form af passive ydelser med 35 % 
refusion indebærer, at der etableres en ny hovedfunktion Kontanthjælp (passive ydel-
ser). 
 
Det skal bemærkes, at nummereringen af den nye funktion 5.73 Kontanthjælp i form af 
passive ydelser med 35 % refusion er sket for at  tilvejebringe størst mulig parallelitet i 
forhold funktion 5.57.73 Kontanthjælp i Budget- og regnskabssystem for kommuner 
2007. Det kan oplyses, at 5.73 Kontanthjælp i form af passive ydelser med 35 % refu-
sion i  Socialministeriets nyligt fremsendte forskudsskema til kommunerne vedr.  refu-
sion fra 3 kvartal 2006 er opført som funktion 5.02. Socialministeriet vil ca. 1 august 
orientere kommunerne om ændringen til 5.73.  
 
I det følgende er ændringerne anført (lovhenvisninger udeladt). I de tilfælde hvor refu-
sionssatsen optræder i grupperingsnavnet er det kun det ændrede grupperingsnavn, 
der angives.  
 
Kontanthjælp og aktivering m.v.  
 
1.1 Grupperinger, der flyttes fra funktion 5.01 Kontanthjælp til (ny) funktion 5.73 Kon-
tanthjælp i form af passive ydelser med 35 % refusion  

 
• 13 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år 
• 16 Særlig støtte med 35 refusion  
• (Bemærk: Angår støtten aktiverede skal udgiften registreres på funktion 5.05 Aktiverede 

kontanthjælpsmodtagere og revalidender, gruppering 04 særlig støtte aktiverede med 
65 % refusion)  

• 18 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år 
• 19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere  
• 20 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. 

 
Det bemærkes, at grupperingsnumrene ikke ændres.  
 
1.2 Nye grupperinger på (ny) funktion 5.73 kontanthjælp i form af passive ydelser med 
35 % refusion 
 

• 91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion.  
 
Vedr. dranst 2: 
 
• 02 Refusion af kontanthjælp m.v. på gruppering 13-20 minus gruppering 91, gruppering  
• 03 Berigtigelser  
• 04 Tilskud fra EU  

 
1.3 Grupperinger, der flyttes fra funktion 5.01 Kontanthjælp til funktion 5.05 Aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere og revalidender  
 

• 02 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion  
• 06 Tilskud til selvstændig virksomhed med 65 pct. refusion 
• 14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering 
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Det bemærkes, at grupperingsnumrene ikke ændres med undtagelse af gruppering 06 Tilskud 
til selvstændig virksomhed med 65 pct. refusion, der på funktion 5.01 var opført på gruppering 
05.  
 
1.4 Nye grupperinger på funktion 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revali-
dender  
 

• 03 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 65 pct. refusion 
(Bemærk: Var tidligere en del af gruppering 03 Tillægsydelser under revalidering på 
funktion 5.01 Kontanthjælp)  

• 05 Særlig støtte aktiverede med 65 pct. refusion 
• 94 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion 
 
Vedr. dranst 2: 
 
• 02 Refusion (50 procent) af udgifterne på gruppering 04 og 10-11 minus gruppering 93 

 
Ad. 1.5 Ændrede og internt flyttede grupperinger på 5.05 kontanthjælpsmodtagere og 
revalidender 
 

• 04 Særlig støtte skifter navn til særlig støttede aktiverede med 50 % refusion 
• 07 Godtgørelse skifter navn til 07 Godtgørelse 50 pct. refusion under loft for rådigheds-

beløb 
• Gruppering 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. refusion flyttes til 
gruppering 08 og refusionssatsen ændres samtidig til 65 % 

• Gruppering 11 Løntilskud til personer i tilbud med 50 pct. refusion flyttes til gruppering 9 
og refusionssatsen ændres samtidig til 65 % 

 
Vedr. dranst 2:  
 
• 01 ændres til Refusion (65 pct.)af udgifterne på gruppering 02-03, 05-06, 08-09 og 14 

minus gruppering 93-94 
 
Revalidering 
 
1.6 Ny gruppering på funktion 5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob 
 

• 09 Løntilskud til handicappede personer med 65 refusion 
 
1.7 Ændret gruppering på funktion 5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og  

skånejob (dranst 2)  
 

• 07 udvides så også refusion af udgifter til løntilskud til handicappede personer indgår. 
Grupperingen omfatter indtil 1. juli alene personer i fleksjob og selvstændigt erhvervs-
drivende. 

 
Sygedagpenge 
 
1.8 Ny gruppering på funktion 5.71 Sygedagpenge 
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• 02 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning.  

 
 
2. Bekendtgørelser om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. for 
henholdsvis kommuner, sammenlægningsudvalg, regioner og forberedel-
sesudvalg 
 
Den 19. december 2005 blev udstedt 4 bekendtgørelser vedrørende budget, regnskab 
og revision i forhold til kommuner og regioner:  
 

• Bekendtgørelse nr. 1450 om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i for-
bindelse med kommunesammenlægninger 

• Bekendtgørelse nr. 1454 om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i for-
bindelse med oprettelse af regioner 

• Bekendtgørelse nr. 1455 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revi-
sion m.v.  

• Bekendtgørelse nr. 1456 om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision 
m.v.  

 
Der er den 2. maj 2006 foretaget en opdatering af bekendtgørelserne, der nu hedder: 
 

• Bekendtgørelse nr. 391 om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbin-
delse med kommunesammenlægninger 

• Bekendtgørelse nr. 389 om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbin-
delse med oprettelse af regioner 

• Bekendtgørelse nr. 392 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revisi-
on m.v.  

• Bekendtgørelse nr. 390 om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision 
m.v.  

 
De væsentligste ændringer i forhold til bekendtgørelserne fra 19. december 2005 er 
følgende: 
 

1. Der indføres i forhold til regionerne omkostningsbevillinger fra budget 2007 på 
social- og specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsområde. 
Dette medfører ændringer i § 1, stk. 1, og § 3 i bekendtgørelse nr. 1456 og i § 
4, stk. 1, og § 5 i bekendtgørelse nr. 1454. 

 
2. Gældende praksis, om at revisionen skal rapportere om den udførte forvalt-

ningsrevision til kommunalstyrelsen, og at revisionen efter omstændighederne 
er forpligtet til at gøre bemærkning herom i sin årsberetning eller eventuelle 
delberetning, hvis revisionen som led i sin forvaltningsrevision finder anledning 
hertil, er præciseret og indskrevet i bekendtgørelserne. Dette medfører ændrin-
ger i § 6, stk. 3 og i § 7, stk. 6 i bekendtgørelse nr. 1454, i § 7, stk. 1 i bekendt-
gørelse nr. 1456, i § 6, stk. 3 og § 7, stk. 7 i bekendtgørelse nr. 1450 og i § 7, 
stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1455. 

 



 5

I bekendtgørelse nr. 1456 er der i § 2 foretaget en korrektion af bl.a. en række forkerte 
datohenvisninger. 
 
 
 
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner: 
 
Afsnit 3.5 Side 1, 2 og 15  Ad pkt. 1.1 
Afsnit 4.5.1 Side 5-8 Ad pkt. 1.1 
Afsnit 4.5.10 Side 1-3 Ad pkt. 1.1 
Afsnit 3.5 Side 15 Ad pkt. 1.2 
Afsnit 4.5.10 Side 4  Ad pkt. 1.2 
Afsnit 3.5 Side 1-3 Ad pkt. 1.3 
Afsnit 4.5.1 Side 2, 4 og 6 Ad pkt. 1.3 
Afsnit 4.5.1 Side 12, 13 og 15 Ad pkt. 1.3 
Afsnit 3.5 Side 2 og 3  Ad pkt. 1.4 
Afsnit 4.5.1 Side 3, 13 og 16  Ad pkt. 1.4 
Afsnit 3.5 Side 2 og 3  Ad pkt. 1.5 
Afsnit 4.5.1 Side 13-14  Ad pkt. 1.5 
Afsnit 3.5 Side 9  Ad pkt. 1.6 
Afsnit 4.5.5 Side 6  Ad pkt. 1.6 
Afsnit 3.5 Side 9 Ad pkt. 1.7 
Afsnit 3.5 Side 15  Ad pkt. 1.8 
Afsnit 4.5.10 Side 1  Ad pkt. 1.8 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Stig Wessman 
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5 Social- og sundhedsvæsen 
 
KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 

5.01 Kontanthjælp  
 1 Drift 

01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse (§ 9 stk. i lov nr. 417 
af 10. juni 2003 om aktiv socialpolitik).  

02 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (§ 52 i lov om aktiv 
socialpolitik) Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli 2006 

03 Tillægsydelser under revalidering (lov om aktiv beskæftigelses-
indsats §§ 76, 78, 79, 80 og 82).  

04 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (§§ 83 og 84) 
05 Tilskud til selvstændig virksomhed (Lov om aktiv socialpolitik § 

65) Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli 2006 
06 Sygebehandling, medicin (§ 82) 
07 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntil-

skud med 65 pct. refusion (lov nr. 419 af 10. juni 2003 om aktiv 
beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf. § 64, stk. 4 og lov om aktiv 
socialpolitik § 51, stk. 2).  

08 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (§§ 81 og 85) 
09 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktions-

evne (§ 28) 
10 Merudgifter m.v. for voksne med nedsat funktionsevne (§ 84) 
11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 

65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52, jf. lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2)  

12 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion (lov om 
aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99, 100 og 101).  

13 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende 
fyldt 25 år (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, § 25, stk. 5 og stk. 7, § 
25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, § 25 a , og § 26, stk. 5) Ny refusion-
sats og gruppering pr. 1. juli 2006 

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). Ny refu-
sionsats og gruppering pr. 1. juli 2006 

15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af 
børn med nedsat funktionsevne (§ 29)  

16 Særlig støtte med 50% statsrefusion (§ 34) Ny refusionssats og 
gruppering pr. 1. juli 2006 

17 Efterlevelseshjælp (§ 85 a) 
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, og § 26, stk. 5) Ny refusionssats og 
gruppering pr. 1. juli 2006 

19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og 
til asylansøgere (§§ 25 a, 27 og 27 a) Ny refusionssats og grup-
pering pr. 1. juli 2006 
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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) Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli 2006 

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 beskæf-
tigelsesindsats 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 beskæftigel-
sesindsats) 

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) som blev udbetalt 
inden 1. juli 2006 

 2 Statsrefusion 
01 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. 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 og revalidender. 
 1 Drift 

02 Revalideringsydelse med 65 pct. refusion (§ 52 i lov om aktiv 
socialpolitik) 

03 
 
04 

Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 
65 pct. refusion lov om aktiv socialpolitik § 64 og § 64 a). 
Særlig støtte aktiverede (§ 34, jf. §§ 16, 20, 21, 23, 24 og 36) med 
65 pct.refusion. Ny refusionssats og gruppering pr. 1. juli 
2006 
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05 Særlig støtte aktiverede (§ 34, jf. §§ 16, 20, 21, 23, 24 og 36) med 
65 pct. refusion 

06   Tilskud til selvstændig virksomhed (Lov om aktiv socialpolitik § 
65) med 65 pct. refusion 

07 Godtgørelse 50 pct. refusion under loft for rådighedsbeløb (Lov 
om aktiv beskæftigelsesindsats § 83) 

08 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 65 
pct. refusion . 

09 
 
 
 

Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om aktiv be-
skæftigelsesindsats (§ 63 jf. § 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats) med 65 pct. refusion. 

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. refusion .Ny refusionssats og gruppering  pr. 1. juli 
2006 

11 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om aktiv be-
skæftigelsesindsats med 50 procents refusion (§ 63 jf. § 64, stk. 3 
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Ny refusionssats og 
gruppering  pr. 1. juli 2006 

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. statstrefusion. Ny refusionssats og gruppering  
pr. 1. juli 2006 

93 Tilbagebetaling af hjælp med 50 pct. refusion 
94 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65 i lov om 

aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9) Ny refu-
sionssats og gruppering pr. 1. juli 2006 

 
 2 Statsrefusion 

01 Refusion (65 pct.)af udgifterne på gruppering 02-03, 05-06, 08-09 
og 14 minus gruppering 93-94  

02 Refusion (50 procent) af udgifterne på gruppering 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 
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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 institu-

tioner 
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 
06 Refusion af udgifterne på funktionerne 5.10-5.19 vedrørende 

flygtninge med 100 pct. refusion 
 
5.11 Dagpleje 
 1 Drift 

01 Løn til dagplejere 
92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 i serviceloven) 
93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 a i servicelo-

ven) 
 
5.12 Vuggestuer 
 1 Drift 

92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 i serviceloven) 
93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 a i servicelo-

ven) 
 
5.13 Børnehaver 
 1 Drift 

92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 i serviceloven) 
93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 a i servicelo-

ven) 
 
5.14 Integrerede daginstitutioner 
 1 Drift 

92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 i serviceloven) 
93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 a i servicelo-

ven) 
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5.15 Fritidshjem 
 1 Drift 

92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 i serviceloven) 
93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 a i servicelo-

ven) 
 
5.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 
 1 Drift 

92 Forældrebetaling inkl. tilskud 
 
5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 
 1 Drift 

01 Fripladser 
02 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen 
03 Søskenderabat 
92 Forældrebetaling ink. tilskud (§§ 18 og 25) 

 
5.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 
 1 Drift 

92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 i serviceloven) 
93 Særlig forhøjet forældrebetaling inkl. tilskud ( § 15 a i servicelo-

ven) 
    

5.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 
 1 Drift 

01 Obligatoriske tilskud til puljeordninger 
02 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (servicelovens § 11 a, 

stk. 2) 
03 Tilskud til administration i privatinstitutioner (servicelovens § 11 

a, stk. 3) 
04 Bygningstilskud i privatinstitutioner (servicelovens § 11 a, stk. 4) 
05 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (servicelovens § 11 a, 

stk. 6) 
 
DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG 
FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG 
UNGE 
 
5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 
 1 Drift 

01 Plejefamilier (§ 49, stk.1, jf. § 40 stk.3, nr. 8, § 42 og § 45 og § 
62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 

02 Netværksplejefamilier (§ 49, stk.2, jf. § 40 stk.3, nr. 8, § 42 og § 
45  og § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 

 03 Opholdssteder (§ 49, stk. 5, jf. § 40 stk.3, nr. 8, § 42 og § 45  og 
§ 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 

 04 Kost og efterskoler (§ 49, stk. 5, jf. § 40 stk.3, nr. 8, § 42 og § 45 
og § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 
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 05 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder (§ 
49, stk. 4, jf. § 40 stk.3, nr. 8, § 42 og § 45  og § 62 a, stk. 3, nr. 1 
og 4)   

 06 Skibsprojekter mv. (§ 49, jf. § 40 stk.3, nr. 8, § 42 og § 45  og § 
62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 

 07 Advokatbistand (§ 60) 
  92 Betaling (§§ 52 og 62 b) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion vedrørende advokatbistand 
  03 Berigtigelser 
  04 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
 1 Drift 
  01 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold 

(§ 40, stk. 3, nr. 1) 
  02 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 40, stk. 3, 

nr. 2) 
  03 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 

problemer (§ 40, stk. 3, nr. 3) 
  04 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet 

eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 40, stk. 3, nr. 
4) 

  05 Aflastningsordninger (§ 40, stk. 3, nr. 5) 
  06 Personlig rådgiver (§ 40, stk. 3, nr. 6 og § 62 a, stk.2 og § 62 a, 

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

og §62 a, stk. 2 og § 62 a stk. 3. nr. 2) 
  08 Fast kontaktperson for hele familien (§ 40, stk. 3, nr. 7) 
  09 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejds-

giver for den unge (§ 40, stk. 3, nr. 9) 
  10 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og 

praktisk og pædagogisk støtte (§ 40, stk. 3, nr. 10) 
11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger 

efter stk. 3 eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers 
mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3 (§ 40, 
stk. 4) 

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

  13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 
med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 40 a) 

  14 Amtskommunal medfinansiering (§131d) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 

5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
 1 Drift 
  01 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ned-

sat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 51, stk. 1, 1. pkt., jf. § 
40, stk. 3, nr. 8, § 42, § 45 og § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 



Budget- og regnskabssystem 3.5  - side  7 
  
Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 
 
  02 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble-

mer (§ 51, stk. 1, 2. pkt., jf. § 40, stk. 3, nr. 8, § 42, § 45 og § 62 
a, stk. 3, nr. 1 og 4) 

  92 Betaling (§ 52 og 62 b) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Refusion 
 
5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 
 1 Drift 
  92 Betaling (§ 52 og 62 b) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af flygtninge med 100 pct. refusion 
 
BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR 
ÆLDRE 
 
5.30 Ældreboliger 
 1 Drift 
  01 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 
  05 Lejetab 
  92 Lejeindtægter 
 
5.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 
 1 Drift 

01 Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør 
(hjemmehjælp) (§§ 71, 75c, stk. 6) 

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

03 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (§ 65) 
04 Hjemmesygepleje 
05 Forebyggende hjemmebesøg 
06 Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens § 72, § 

73, § 73a og § 86) 
07 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
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  

  11 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af 
leverandør (§ 71, jf. § 75 d i lov om social service) 

  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 
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  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) 

03 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse (§ 32 stk. 1 nr. 2 og 
3, jf. § 32, stk. 2 og §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæf.indsats). 

04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. 
refusion (§ 72) 

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

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

08 Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer med 50 
pct. refusion (§ 63 jf. § 64 stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats).  



Budget- og regnskabssystem 3.5  - side  9 
  
Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 
 

09 Løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refusion (§ 63 jf. 
§ 64 stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Ny refu-
sionssats og gruppering pr. 1. juli 2006 

10 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h) 
11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. 

refusion (§ 74 i) 
12 Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede 

personer (§§ 74, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats).  

13 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refu-
sion (§ 72) 

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

15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refu-
sion (§ 72) 

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

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

18 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 
pct. refusion (§ 74 a, stk. 1) 

19 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (§ 74 a, stk. 
2-4) 

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

91 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 
pct. refusion (§ 104, stk. 1) 

92 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 35 
pct. refusion (§ 104, stk. 2) 

2 Statsrefusion 
02 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud 

til flygtninge i skånejob med 100 pct. refusion 
03 Berigtigelser 
04 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til 

selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion 
05 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. 

refusion 
06 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. 

refusion 
07 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og handi-

cappede og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. 
refusion 
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BOTILBUD TIL PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE 
VANSKELIGHEDER OG BEHANDLING AF MISBRUGERE 
 
5.42 Botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer 
 1 Drift 
  01 Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og sam-

værstilbud (§§ 87, stk. 2 og 88, stk. 2, 2. pkt.) 
  02 Udgifter og indtægter vedrørende kvindekrisecentre (servicelo-

vens § 93 a) 
  92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 

01 Refusion vedrørende institutioner for personer med særlige soci-
ale vanskeligheder m.v. med 75 pct. refusion (bistandslovens § 
135, stk. 1) 

02 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige soci-
ale problemer med 50 pct. refusion (§ 131, stk. 1) 

  03 Berigtigelser 
  06 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 
5.45 Behandling af stofmisbrugere 
 1 Drift 
  01 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover
   (§ 85) 
  02 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 

 (§ 85 og §93, stk.1) 
  03 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere under 18 år (§ 85) 
  04 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere under 18 år (§ 85 og § 

93, stk. 1, nr. 2) 
  92 Klienters betaling (§ 95, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 

01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
 
RÅDGIVNING 

5.46 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 

 
FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 
 
5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk han-

dicappede m.v.  1 Drift 
  02 Botilbud til længerevarende ophold (§ 92) 
  93 Beboeres betaling for service 
  94 Beboeres betaling for husleje 
  95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83) 
  96 Beboeres betaling for el og varme 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
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5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmme-

de, fysisk handicappede m.v. 
 1 Drift 
  01 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold (§ 93) 
  92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige 

behov 
 1 Drift 
  01 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold (§ 91) 
  03 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
  92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 
 1 Drift 
  01 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende på 67 år og 

derover (§ 80) 
  02 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år (§ 

80) 
  03 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktions-

evne (§§ 31 og 78) 
  04 Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 79) 
  05 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funkti-

onsevne (§ 77) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, pasning af 

døende, og pasning af nærtstående. 
 1 Drift 
  01 Støtte til køb af bil mv. (§ 99) 
  02 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer på 67 år og 

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

over (§ 97, stk. 1) 
  04 Andre hjælpemidler til personer på 67 år og derover (§ 97, stk. 1) 
  05 Forbrugsgoder til personer på 67 år og derover (§ 98, stk. 1) 
  06 Hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover (§ 102) 
  07 Støtte til individuel befordring til personer på 67 år og derover (§ 

103) 
  08 Optiske synshjælpemidler (§ 97, stk. 2, nr. 1) 
  09 Arm- og benproteser (§ 97, stk. 2, nr. 2) 
  10 Høreapparater (§ 97, stk. 2, nr. 3 og stk. 5) 
  11 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
  12 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer under 67 år 

(§ 97, stk. 1) 
  13 Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer under 67 år (§ 97, 

stk. 1) 
  14 Andre hjælpemidler til personer under 67 år (§ 97, stk. 1) 
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  15 Forbrugsgoder til personer under 67 år (§ 98, stk. 1) 
  16 Hjælp til boligindretning til personer under 67 år (§ 102) 
  17 Støtte til individuel befordring til personer under 67 år (§ 103) 
  18 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign. ved pasning af 

døende i eget hjem og pasning af nærtstående for personer under 
67 år (§§ 103 a, 104 og  107) 

  19 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder ( §§ 97, stk. 2, nr. 4 og 98, 
stk. 2) 

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

  91 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. til personer 
på 67 år og derover ydet før 1.1 2002 (§ 99) 

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

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

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

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

 2 Statsrefusion 
  01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 
  03 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 
 1 Drift 
  02 Botilbud til længerevarende ophold (§ 92) 
  93 Beboeres betaling for service 
  94 Beboeres betaling for husleje 
  95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83) 
  96 Beboeres betaling for el og varme 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende 
 1 Drift 
  01 Amtskommunale botilbud til midlertidigt (§ 93) 
  92 Beboeres betaling (§ 95, stk. 2) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
 
INTRODUKTIONSPROGRAM MV. FOR UDLÆNDINGE 

5.60 Introduktionsprogram m.v.  
 1 Drift   

01 Introduktionsprogram 
02 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister 
90 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogram-

met, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 
2002 (§ 45, stk. 4, i integrationsloven). 

91 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse (§14, stk. 2, i lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge) 
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92 Tilskud for udlændinge, der modtager tilbud efter § 23 under 
introduktionsprogrammet (§ 45, stk. 5, stk. 7-8 og stk. 10-11 i 
integrationsloven) og/eller modtager danskuddannelse efter § 21 i 
integrationsloven. 

93 Tilskud for udlændinge, der modtager danskuddannelse under 
introduktionsprogrammet (§ 45, stk. 14, i integrationsloven) 

94 Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt dansk-
uddannelse eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse, 
der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse og/eller opkva-
lificerende forløb (§ 45, stk. 15-16, i integrationsloven). 

95 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve 
eller kommer i ordinær beskæftigelse, samt overgangstilskud i 
2004 (§ 45, stk. 17 og stk. 19, i integrationsloven). 

96 Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister. 
97 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogram-

met, som kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 
eller senere (§ 45, stk. 4, i integrationsloven) 

98 Berigtigelser 
5.61 Introduktionsydelse 
 1 Drift 

 01 Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for 
før den 1. juli 2002 (nedlægges pr. 1. jaunuar 2006) 

 03 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har 
overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002 (nedlægges 1 januar 
2006) 

 04 Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for 
den 1. juli 2002 eller senere 

 05 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har 
overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere 

  90 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion 
  91 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 100 pct. refusion  
  92 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. 

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

refusion 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge, som 

kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002 
  03  Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som 

kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002 
 
  04 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge, som 

kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere 
  05 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som 

kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere 
5.65 Repatriering 
 1 Drift 
  01 Hjælp til repatriering 
  02 Reintegrationsbistand 
 



Budget- og regnskabssystem 3.5  - side  14 
  
Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 
 
2 Statsrefusion 
  01 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion 
  02 Refusion vedrørende reintegrationsbistand med 100 pct. refusion 
 

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG 
5.67 Personlige tillæg m.v. 
 1 Drift 

 01 Briller, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a) 
 02 Medicin, helbredstillæg, § 14 a, (§ 17 a) 
 03 Varmetillæg med 75 pct. refusion, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 

og 3) 
 04 Tandlægebehandling, helbredstillæg § 14 a (§ 17 a) 
 05 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg § 

14 a (§ 17 a) 
 06 Medicin, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
 07 Tandlægebehandling, personlig tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
 08 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, per-

sonlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
 09 Briller, personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17 stk. 2) 
 10 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), 

personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
 11 Andre personlige tillæg, § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 
 12 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 17 a) 
 93 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før 

1. 1. 1998 
 94 Tilbagebetaling a personlig tillæg ydet med 50 pct. refusion i pe-

rioden 1.1. 1998 – 1.3. 2001 
 2 Statsrefusion 

 01 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 
 02 Refusion af varmetillæg 
 03 Berigtigelser  

5.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 
1 Drift 

 01 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 
 02 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. re-

fusion 
 2 Statsrefusion 

 01 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 
pct. refusion 

 02 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtids-
pension med 50 pct. refusion 

 03 Berigtigelser 
5.69 Førtidspension med 35 pct. refusion 
 1 Drift 

 01 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 
 02 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. re-

fusion 
 03 Førtidspension med 35 pct. Refusion 
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2 Statsrefusion 

 01 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 
pct. refusion 

 02 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtids-
pension med 35 pct. refusion 

 03 Berigtigelser 
 04 Refusion vedrørende førtidspension med 35 pct. refusion 

 
SYGEDAGPENGE 
5.71 Sygedagpenge 
 1 Drift 
  01 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 
    02 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning 
  03 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 
  04 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt 

syge børn, jf. § 19a 
  90 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 
 2 Statsrefusion 
  02 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion 
  03 Berigtigelser 
  04  Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med 

alvorligt syge børn, jf. § 30, stk. 2 
 
KONTANTHJÆLP (PASSIVE YDELSER) 
5.73    Kontanthjælp i form af passive ydelser med 35 pct.refusion 

13 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende 
fyldt 25 år (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, § 25, stk. 5 og stk. 7, § 
25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, § 25 a, og § 26, stk. 5)  

16 Særlig støtte (§ 34) 35 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, og § 26, stk. 5) 

19 
 
20 

Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og 
til asylansøgere (§§ 25 a, 27 og 27 a) 
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 35 pct. refusion(§§ 91, 92, 93 
og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats samt § 119 i lov om social service) 

2 Statsrefusion 
02 Refusion af kontanthjælp m.v. 13-20, minus grupperingsnr. 91,  
03 Berigtigelser 
04 Tilskud fra EU 

 
 
SUNDHEDSUDGIFTER M.V. 

5.80 Kommunal sundhedstjeneste 
5.83 Kommunal tandpleje 
 1 Drift 

01 Tandpleje for 0-18-årige hos private tandlæger 
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02 Tandpleje hos private tandlæger i øvrigt 
5.84 Særlige sygesikringsydelser 
 1 Drift 
  01 Befordringsgodtgørelse 
  02 Begravelseshjælp 
5.90 Andre sundhedsudgifter 
 1 Drift 
  01 Primærkommunale udgifter til hospice-ophold 
 
BOLIGSTØTTE 
5.91 Boligsikring 

1 Drift 
   01 Boligsikring som lån 

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

 03 Boligsikring som tilskud og lån 
 05 Boligsikring som tilskud 

  06 Almindelig boligsikring 
  07 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 
  08 Tilskud til erhvervslejere 
  91 Efterregulering 
  93 Tilbagebetaling af lån og renter  
  2 Statsrefusion 

01 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter § 29 b 
  03 Berigtigelser 
5.92 Boligydelse til pensionister 
 1 Drift 
  01 Tilskud til lejere 
  02 Lån til ejere af én og tofamilieshuse 
  03 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 
  05 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 
  91 Efterreguleringer 
  93 Tilbagebetaling af lån og renter 
 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 
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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 Orlovsydelse til modtagere af ledighedsydelse 
03 Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik 

(lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 50 a) 
04 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi 
05 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi 
06 Arbejdsmarkedsuddannelser 
07 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb. 
09 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder m.v. 
11 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov 

om aktiv beskæftigelsesindsats § 76). 
12 Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om 

en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78-81. ).  
13 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansæt-

telse for kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats §§ 99 og 101. ).  

14 Ordinære uddannelsesforløb (§ 32, stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats). 

16 Produktionsskoler 
17 Amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse 
18 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede 

kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere 
92 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v. 
96 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kon-

tanthjælpsmodtagere 
 2 Statsrefusion 
  03 Berigtigelse 

 04 Refusion vedrørende præmieringsordning (§ 101, stk. 3) Konto-
en nedlægges efter regnskab 2003. 
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 06 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af 

ledighedsydelse 
  07 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, 

uddannelsesaktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (§ 100, stk. 2 og 
3) 

  16 Tilskud vedrørende produktionsskoler 
  17 Tilskud vedrørende produktionsskoler til andre end kontant-

hjælpsmodtagere 
  19 Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 
  20 Tilskud fra EU 
 
 
ØVRIGE SOCIALE FORMÅL 
5.99 Øvrige sociale formål 
 1 Drift 
  01 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 
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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 og lov om aktiv socialpolitik 
§ 64 og § 64 a) 

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. 
Desuden registreres her 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 registreres til 
støtte til nødvendige merudgifter til bolig pga. nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne på funktion 5.05, gruppering 03 med 65 pct. statsre-
fusion. Endelig registreres her udgifterne efter lov om aktiv socialpoli-
tik § 63 for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et revali-
deringsforløb 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 
delltagerbetaling 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 
integrationsloven. 

  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 beskæftigelsesindsats §§ 76, 78, 79, 
80 og 82 og 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. Endvidere 
registreres her udgifterne efter lov om aktiv socialpolitik § 63 for 
personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et revalideringsfor-
løb inden 1. juli 2003, jf. § 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003. 

 
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 og 3) med 65 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. Beskæfti-
gelsestillæg til starthjælpsmodtagere og visse grupper af kontants-
hjælpsmodtagere, 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 
kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 10 og 
kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på grup-
pering 04. Indtil 1. juli 2006 registreres udgifter med 50 pct. statsrefu-
sion 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. 
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registreres på funktion 5.98. Endvidere registreres udgiften til supple-
rende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter 
§ 25. 

 
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. 
 

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 16. 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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fleksjob med 65 pct. refusion. 

07 Ledighedsydelse mellem fleksjob uden refusion (§ 74 a, stk. 2-5, indtil 1. 
juli 2001 § 74) [nedlægges fra budget 2002] 

Her registreres udgifter til ledighedsydelse uden statsrefusion til perso-
ner, som har ret til ledighedsydelse og bliver ledige efter at have været 
ansat i fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 2. Endvidere registreres ud-
gifter til ledighedsydelse til personer, som bliver ledige efter at have 
været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, jf. 
aktivlovens § 74 a, stk. 3. Desuden registreres udgifter til ledigheds-
ydelse til personer, der er berettiget til ledighedsydelse, og som bliver 
ledige ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes 
den pågældende, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 4. Endelig registreres her 
udgifter til ledighedsydelse under sygdom og barsel til personer, der 
har været ansat i fleksjob, jf. aktivlovens § 74 a, stk. 5, jf. § 74 a, stk. 2-
4. 
Det bemærkes, at udgifter til ledighedsydelse mellem fleksjob i perio-
den indtil 1. juli 2001 efter den da gældende § 74 i lov om aktiv social-
politik også registreres her. 

 
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. 

 
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. 
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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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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. 

 
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. 
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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. 

 
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.  
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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 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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) 
 
Ved udbetaling af lån debiteres gruppering 01 og 03. Senest i forbindelse med 
regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligti-
ge 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 forbin-
delse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.25 og debiteres 
9.99. Kontrollen med tilbagebetalingen af låneandelen kan også ske over funk-
tionerne 8.37 og 8.49, men indbetaling skal også i dette tilfælde ske på gruppe-
ring 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 afdragspligti-
ge del med en debitering på funktion 9.25 og en kreditering på balancekonto 
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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. 
 
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 
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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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Bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 
i forbindelse med kommunesammenlægninger 

I medfør af § 2, stk. 2-4, § 26, stk. 5, § 27,
stk. 6, § 28, stk. 6, § 29, stk. 5, og § 43, stk. 5, i
lov nr. 540 af 24. juni 2005 om revision af den
kommunale inddeling samt §§ 3 og 4 i kgl. an-
ordning nr. 1383 af 19. december 2005, om at
visse forskrifter for kommunernes, regionernes,
sammenlægningsudvalgenes og forberedelses-
udvalgenes budget- og regnskabsvæsen ikke
indføres i Lovtidende, fastsættes:

Kapitel 1

Sammenlægningsudvalgenes budget for 2006

§ 1. Forslag til sammenlægningsudvalgets
budget for 2006 udarbejdes af formanden for
sammenlægningsudvalget til sammenlægnings-
udvalget senest den 1. februar 2006.

Stk. 2. Forslaget til budget for 2006 undergives
sammenlægningsudvalgets drøftelse og beslut-
ning senest den 1. marts 2006.

Stk. 3. En kort redegørelse for indholdet af
sammenlægningsudvalgets budget for 2006 skal
inden den 1. maj 2006 offentliggøres efter sam-
menlægningsudvalgets nærmere bestemmelse.

§ 2. § 1 og § 2, stk. 1, i bekendtgørelse
nr. 1095 af 12. december 2003 om kommuner-
nes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. og
den i medfør af denne bekendtgørelse udstedte
forskrift ”Budget- og regnskabssystem for kom-
muner og amtskommuner” finder tilsvarende an-
vendelse for sammenlægningsudvalgets budget
for 2006.

Kapitel 2
De nye kommuners årsbudget for 2007 og 

budgetoverslag for 2008-2010

§ 3. Forslag til den nye kommunes årsbudget
for 2007 og budgetoverslag for 2008-2010 udar-
bejdes af formanden for sammenlægningsudval-
get til sammenlægningsudvalget senest den 15.
september 2006.

Stk. 2. Forslag til den nye kommunes årsbud-
get for 2007 og budgetoverslag for 2008-2010
skal undergives 2 behandlinger i sammenlæg-
ningsudvalget med mindst 3 ugers mellemrum.

Stk. 3. Ved 2. behandlingen, som foretages se-
nest den 15. oktober 2006, undergives forslaget
til årsbudget for 2007 og budgetoverslag for
2008-2010 sammenlægningsudvalgets drøftelse
og beslutning.

§ 4. I »Budget- og regnskabssystem for kom-
muner « fastsætter Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet forskrifter vedrørende formen for de nye
kommuners årsbudget for 2007, flerårige budge-
toverslag for 2008-2010 og regler om specifika-
tion af de poster på årsbudgettet for 2007, hvortil
sammenlægningsudvalget ved dettes endelige
vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling,
samt regler om udarbejdelse og udsendelse af
oplysninger til kommunalbestyrelsen om den
nye kommunes økonomiske forhold.

Stk. 2. ”Budget- og regnskabssystem for kom-
muner” er tilgængelig på Indenrigs- og Sund-
hedsministeriets hjemmeside, www.im.dk, un-
der ”Budget- og regnskabssystem”.

Stk. 3. Ændringer eller tilføjelser til »Budget-
og regnskabssystem for kommuner« træder i
Indenrigs- og sundhedsmin., j.nr. 2005-2540-26
AI002216
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kraft ugedagen efter offentliggørelse på Inden-
rigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside, med-
mindre andet fastsættes i forbindelse med offent-
liggørelsen af materialet.

§ 5. Der skal være balance mellem indtægter
og udgifter på de nye kommuners årsbudget for
2007 og de flerårige budgetoverslag for 2008-
2010.

Stk. 2. Ændringsforslag til forslag til de nye
kommuners årsbudget for 2007 skal angive,
hvilken bevilling forslaget retter sig imod, samt
med hvilket beløb bevillingen ønskes ændret.
Balancen i de nye kommuners årsbudget for
2007 tilvejebringes ved forhøjelse eller nedsæt-
telse af den kommunale indkomstskat, medmin-
dre sammenlægningsudvalget vedtager at tilve-
jebringe balancen på anden måde.

Stk. 3. Ændringsforslag til de flerårige budge-
toverslag for 2008-2010 skal have en sådan spe-
cifikationsgrad, at oversigter i budget- og regn-
skabssystemet, som enten skal indsendes til sta-
ten, eller som skal foreligge i forbindelse med
budgetbehandlingen, umiddelbart skal kunne
udfyldes. Ændringsforslag til de flerårige budge-
toverslag skal angive med hvilket beløb, posten
ønskes ændret. Balancen i de flerårige budge-
toverslag tilvejebringes ved forhøjelse eller ned-
sættelse af den kommunale indkomstskat, med-
mindre sammenlægningsudvalget vedtager at
tilvejebringe balancen på anden måde.

Kapitel 3
Regnskabsaflæggelse og revision 2006

§ 6. Sammenlægningsudvalget træffer senest
den 1. marts 2006 beslutning om, hvilken sag-
kyndig revision der skal revidere sammenlæg-
ningsudvalgets regnskab for 2006.

Stk. 2. Den regnskabsmæssige supplementspe-
riode løber fra udgangen af 2006 til udgangen af
februar 2007. Den kommunalbestyrelse, hvis
kasse- og regnskabsregulativ sammenlægnings-
udvalget har valgt, jf. § 28, stk. 2, i lov om revi-
sion af den kommunale inddeling, kan dog i kas-
se- og regnskabsregulativet have fastsat en kor-
tere supplementsperiode, der dog ikke må fast-
sættes til at udløbe før den 15. januar.

Stk. 3. I de delberetninger, revisionen kan afgi-
ve i årets løb, jf. § 28, stk. 5, i lov om revision af
den kommunale inddeling, jf. § 42, stk. 4, i lov
om kommunernes styrelse, redegøres for den ud-
førte revision samt for forhold, der har givet an-

ledning til bemærkninger, eller forhold i øvrigt,
som revisionen har fundet anledning til at frem-
drage. Revisionen skal gøre bemærkning, hvis
den mener, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at
de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaf-
læggelsen, ikke er i overensstemmelse med med-
delte bevillinger, sammenlægningsudvalgets øv-
rige beslutninger, love og andre forskrifter samt
indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. § 28,
stk. 5, i lov om revision af den kommunale ind-
deling, jf. § 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommu-
nernes styrelse. Revisionen skal tillige gøre be-
mærkning, hvis den mener, at udførelsen af sam-
menlægningsudvalgets beslutninger og den øvri-
ge forvaltning af sammenlægningsudvalgets an-
liggender ikke er varetaget på en økonomisk
hensigtsmæssig måde, jf. § 28, stk. 5, i lov om
revision af den kommunale inddeling, jf. § 42,
stk. 2, 3. pkt., i lov om kommunernes styrelse.
Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. skal
fremgå særskilt af beretningen. Tilsvarende gæl-
der revisionens bemærkninger efter 3. pkt.

Stk. 4. Revisionens delberetning forelægges
formanden for sammenlægningsudvalget til be-
svarelse, inden sammenlægningsudvalget i et
møde træffer afgørelse om revisionens bemærk-
ninger og om eventuelle andre spørgsmål vedrø-
rende det pågældende regnskab.

Stk. 5. Revisionens delberetning og sammen-
lægningsudvalgets afgørelse herom, jf. stk. 4,
indsendes til den statsamtmand, der varetager til-
synet med sammenlægningsudvalget, jf. § 33 i
lov om revision af den kommunale inddeling.
Samtidig sendes et eksemplar af sammenlæg-
ningsudvalgets afgørelse til revisionen.

Stk. 6. Årsregnskabet for 2006 for sammen-
lægningsudvalget aflægges af økonomiudvalget
for den nye kommune til kommunalbestyrelsen,
således at årsregnskabet kan afgives til revisio-
nen inden den 1. juni 2007.

Stk. 7. Revisionen afgiver inden den 15.
august 2007 en årsberetning om revisionen af
sammenlægningsudvalgets regnskab for 2006 til
kommunalbestyrelsen i den nye kommune.

Stk. 8. Stk. 3 finder også anvendelse på revisi-
onens og sammenlægningsudvalgets behandling
af årsregnskabet. Revisionens årsberetning over
årsregnskabet forelægges økonomiudvalget i
den nye kommune til besvarelse, inden kommu-
nalbestyrelsen i den nye kommune i et møde
træffer afgørelse om revisionens bemærkninger,
om eventuelle andre spørgsmål vedrørende det
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pågældende regnskab og om regnskabets god-
kendelse.

Stk. 9. Årsregnskabet for 2006 for sammen-
lægningsudvalget sendes inden udgangen af sep-
tember 2007 til den statsforvaltning, der vareta-
ger tilsynet med den nye kommune, sammen
med revisionens årsberetning og de afgørelser,
som kommunalbestyrelsen har truffet i forbin-
delse hermed, jf. stk. 8. Samtidig sendes afgørel-
serne til revisionen.

Stk. 10. § 1, § 4, stk. 2, og § 7, stk. 2, i be-
kendtgørelse nr. 1095 af 12. december 2003 om
kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revi-
sion m.v. og den i medfør af denne bekendtgørel-
se udstedte forskrift ”Budget- og regnskabssy-
stem for kommuner og amtskommuner” finder
tilsvarende anvendelse for regnskabsaflæggelse
og revision af sammenlægningsudvalgets regn-
skab.

§ 7. Regnskabet for 2006 for en kommune, der
indgår i en sammenlægning, aflægges af økono-
miudvalget i den nye kommune til kommunalbe-
styrelsen i den nye kommune, jf. § 43, stk. 1, i
lov om revision af den kommunale inddeling.

Stk. 2. Regnskabet for 2006 for en kommune,
der med virkning fra den 1. januar 2007 deles
som led i gennemførelsen af en revision af den
kommunale inddeling, aflægges af økonomiud-
valget i den sammenlagte kommune, der modta-
ger flest indbyggere (opgjort pr. 1. januar 2005)
fra den delte kommune, til kommunalbestyrel-
sen i den nye kommune, jf. § 21, stk. 1 i bekendt-
gørelse nr. 868 af 16. september 2005 om deling
af kommuner.

Stk. 3. Regnskabet for 2006 for kommunale
fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes sty-
relse, hvori der udelukkende deltager to eller fle-
re kommuner, der efter 1. januar 2007 indgår i
samme kommune, aflægges af økonomiudvalget
i den nye kommune til kommunalbestyrelsen i
den nye kommune.

Stk. 4. Revisionen af årsregnskabet for 2006
for kommunale fællesskaber omfattet af stk. 3
foretages af fællesskabernes respektive sagkyn-
dige revisioner.

Stk. 5. Årsregnskabet aflægges således, at års-
regnskabet kan afgives til revisionen inden den
1. juni 2007.

Stk. 6. Den regnskabsmæssige supplementspe-
riode løber fra udgangen af 2006 til udgangen af
februar 2007. Den myndighed, hvis årsregnskab
skal aflægges efter stk. 1 – 3, kan dog i kasse- og

regnskabsregulativet have fastsat en kortere sup-
plementsperiode, der dog ikke må fastsættes til
at udløbe før den 15. januar.

Stk. 7. I de delberetninger, revisionen kan afgi-
ve i årets løb, jf. § 42, stk. 4, i lov om kommu-
nernes styrelse, redegøres for den udførte revisi-
on samt for forhold, der har givet anledning til
bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisi-
onen har fundet anledning til at fremdrage. Revi-
sionen skal gøre bemærkning, hvis den mener, at
regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositio-
ner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen,
ikke er i overensstemmelse med meddelte bevil-
linger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutnin-
ger, love og andre forskrifter samt indgåede afta-
ler og sædvanlig praksis, jf. § 42, stk. 2, 2. pkt., i
lov om kommunernes styrelse. Revisionen skal
tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at ud-
førelsen af kommunalbestyrelsens og udvalge-
nes beslutninger og den øvrige forvaltning af
kommunens anliggender ikke er varetaget på en
økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. § 42,
stk. 2, 3. pkt., i lov om kommunernes styrelse. 2.
og 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for be-
slutninger truffet af styrelsesorganet for kommu-
nale fællesskaber omfattet af stk. 3. Revisionens
bemærkninger efter 2. pkt. skal fremgå særskilt
af beretningen. Tilsvarende gælder revisionens
bemærkninger efter 3. pkt.

Stk. 8. Delberetningen forelægges økonomi-
udvalget for vedkommende kommune og for så
vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart
angår den forvaltning, der hører under økonomi-
udvalget, tillige den pågældende kommunale
myndighed til besvarelse, inden kommunalbe-
styrelsen i et møde træffer afgørelse om revisio-
nens bemærkninger og om eventuelle andre
spørgsmål vedrørende det pågældende regnskab.
De forpligtelser, som efter 1. pkt. påhviler kom-
munalbestyrelsen, påhviler i kommunale fælles-
skaber omfattet af stk. 3 fællesskabets styrelses-
organ.

Stk. 9. Revisionens delberetning og kommu-
nalbestyrelsens henholdsvis fællesskabets sty-
relsesorgans afgørelse herom, jf. stk. 8, indsen-
des til den statsamtmand, der varetager tilsynet
med kommunen henholdsvis det kommunale
fællesskab omfattet af stk. 3, jf. § 47 i lov om
kommunernes styrelse. Samtidig sendes et ek-
semplar af kommunalbestyrelsens henholdsvis
fællesskabets styrelsesorgans afgørelse til revisi-
onen.
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Stk. 10. Revisionen afgiver inden den 15.
august 2007 en årsberetning om revisionen af
regnskabet for 2006 for myndigheder omfattet af
stk. 1 – 3 til vedkommende kommunalbestyrelse
i den nye kommune, jf. stk. 1 – 3.

Stk. 11. Stk. 7 finder også anvendelse på revi-
sionens behandling af årsregnskabet. Revisio-
nens årsberetning forelægges økonomiudvalget
for vedkommende nye kommune, jf. stk. 1 – 3,
og for så vidt angår bemærkninger, der ikke
umiddelbart angår den forvaltning, der hører un-
der økonomiudvalget, tillige den pågældende
kommunale myndighed til besvarelse, inden
kommunalbestyrelsen i den nye kommune i et
møde træffer afgørelse om revisionens bemærk-
ninger, om eventuelle andre spørgsmål vedrø-
rende det pågældende regnskab og om regnska-
bets godkendelse. De forpligtelser, som efter 1.
pkt. påhviler kommunalbestyrelsen, påhviler i
kommunale fællesskaber omfattet af stk. 3 fæl-
lesskabets styrelsesorgan.

Stk. 12. Årsregnskabet for myndigheder om-
fattet af stk. 1 – 3 sendes inden udgangen af sep-
tember 2007 til den statsforvaltning, der vareta-
ger tilsynet med vedkommende nye kommune,
jf. stk. 1 -3, sammen med revisionens årsberet-
ning og de afgørelser, som kommunalbestyrel-
sen i den nye kommune har truffet i forbindelse
hermed, jf. stk. 11. Samtidig sendes afgørelserne
til revisionen.

Stk. 13. § 1, § 4, stk. 2, og § 7, stk. 2, i be-
kendtgørelse nr. 1095 af 12. december 2003 om
kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revi-
sion m.v. og den i medfør af denne bekendtgørel-
se udstedte forskrift ”Budget- og regnskabssy-
stem for kommuner og amtskommuner” finder
tilsvarende anvendelse for regnskabsaflæggelse
og revision af årsregnskabet for 2006 for kom-
muner, der indgår i en sammenlægning, for kom-

muner, der deles, samt for kommunale fælles-
skaber omfattet af stk. 3.

Kapitel 4
Økonomi og finansiering

§ 8. Udgifterne til sammenlægningsudvalgets
virksomhed afholdes af de kommuner, der ind-
går i sammenlægningen. Udgifterne til sammen-
lægningsudvalgets virksomhed fordeles mellem
kommunerne i forhold til det af indenrigs- og
sundhedsministeriet udmeldte statsgaranterede
udskrivningsgrundlag for kommunerne for
2006, jf. § 32 i lov om revision af den kommuna-
le inddeling.

Stk. 2. En kommune, der deles som led i gen-
nemførelsen af en revision af den kommunale
inddeling med virkning fra den 1. januar 2007,
bidrager med en forholdsmæssig andel af det ud-
meldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag til
finansieringen af sammenlægningsudvalgets
virksomhed i de nye kommuner efter bestem-
melsen i stk. 3.

Stk. 3. En delt kommunes forholdsmæssige
andel efter stk. 2 fastsættes som det udmeldte
statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2006
for kommunen gange forholdet mellem antallet
af indbyggere i den pågældende del af kommu-
nen og kommunens samlede indbyggere opgjort
pr. 1. januar 2005.

Kapitel 5
Ikrafttræden m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni
2006. Samtidig ophæves bekendtgørelse
nr. 1450 af 19. december 2005 om budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med
kommunesammenlægninger.

Stk. 2. § 4 træder dog først i kraft den 1. juli
2006.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 2. maj 2006

LARS LØKKE RASMUSSEN

/ Søren H. Thomsen
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Bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 
i forbindelse med oprettelse af regioner

I medfør af § 59, stk. 6, § 60, stk. 6, § 61,
stk. 6, § 62, stk. 5, § 65 og § 71, stk. 5, i lov
nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om ned-
læggelse af amtskommunerne, Hovedstadens
Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfælles-
skab samt §§ 3 og 4 i kgl. anordning nr. 1383 af
19. december 2005, om at visse forskrifter for
kommunernes, regionernes, sammenlægnings-
udvalgenes og forberedelsesudvalgenes budget-
og regnskabsvæsen ikke indføres i Lovtidende,
fastsættes:

Kapitel 1

Forberedelsesudvalgets budget for 2006

§ 1. Forslag til forberedelsesudvalgets budget
for 2006 udarbejdes af formanden for forbere-
delsesudvalget til forberedelsesudvalget senest
den 1. februar 2006.

Stk. 2. Forslaget til budget for 2006 undergives
forberedelsesudvalgets drøftelse og beslutning
senest den 1. marts 2006.

Stk. 3. En kort redegørelse for indholdet af for-
beredelsesudvalgets budget for 2006 skal inden
den 1. maj 2006 offentliggøres efter forberedel-
sesudvalgets nærmere bestemmelse.

§ 2. § 1 og § 2, stk. 1, i bekendtgørelse
nr. 1095 af 12. december 2003 om kommuner-
nes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. og

den i medfør af denne bekendtgørelse udstedte
forskrift »Budget- og regnskabssystem for kom-
muner og amtskommuner« finder tilsvarende an-
vendelse for forberedelsesudvalgets budget for
2006.

Kapitel 2

Regionernes årsbudget for 2007 og 
budgetoverslag for 2008-2010

§ 3. Forslag til regionens årsbudget for 2007
og budgetoverslag for 2008-2010 udarbejdes af
formanden for forberedelsesudvalget til forbere-
delsesudvalget senest den 15. august 2006.

Stk. 2. Forslag til regionens årsbudget for 2007
og budgetoverslag for 2008-2010 skal undergi-
ves 2 behandlinger i forberedelsesudvalget med
mindst 3 ugers mellemrum. 1. behandlingen
foretages senest den 24. august 2006.

Stk. 3. Ved 2. behandlingen, som foretages se-
nest den 1. oktober 2006, undergives forslaget til
årsbudget for 2007 og budgetoverslag for 2008-
2010 forberedelsesudvalgets drøftelse og beslut-
ning.

Stk. 4. Det forslag til kommunernes årlige
grundbidrag og udviklingsbidrag for 2007, som
er indeholdt i forslaget til årsbudget for 2007, jf.
§§ 22, stk. 3 og 4 i lov om regionernes finansie-
ring, skal drøftes i kontaktudvalget mellem regi-
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, j.nr. 2005-2540-26
AI002212
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onen og kommunerne i regionen senest den 1.
september 2006.

Stk. 5. Kommunalbestyrelserne i regionen skal
senest den 10. september 2006 skriftlig meddele
regionsrådet deres stillingtagen til forslaget til
grundbidrag og udviklingsbidrag, jf. stk. 4.

§ 4. I »Budget- og regnskabssystem for regio-
ner« fastsætter Indenrigs- og Sundhedsministeri-
et forskrifter vedrørende formen for regionernes
årsbudget for 2007, flerårige budgetoverslag for
2008-2010, regler om specifikation af de områ-
der, inden for hvilke der skal være balance mel-
lem indtægter og udgifter/omkostninger på års-
budgettet for 2007 og de flerårige budgetover-
slag for 2008-2010, jf. § 5, stk. 2 og 3, regler om
specifikation af de poster på årsbudgettet for
2007, hvortil forberedelsesudvalget ved dettes
endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig
stilling, samt regler om udarbejdelse og udsen-
delse af oplysninger til regionsrådet om regio-
nens økonomiske forhold.

Stk. 2. »Budget- og regnskabssystem for regi-
oner« er tilgængelig på Indenrigs- og Sundheds-
ministeriets hjemmeside, www.im.dk, under
»Budget- og regnskabssystem«.

Stk. 3. Ændringer eller tilføjelser til »Budget-
og regnskabssystem for regioner« træder i kraft
ugedagen efter offentliggørelse på Indenrigs- og
Sundhedsministeriets hjemmeside, medmindre
andet fastsættes i forbindelse med offentliggø-
relsen af materialet.

§ 5. Regionernes økonomi er opdelt i tre akti-
vitetsområder: sundhedsområdet, social- og spe-
cialundervisningsområdet samt det regionale ud-
viklingsområde, jf. § 1 i lov om regionernes fi-
nansiering.

Stk. 2. Opgjort efter udgiftsbaserede princip-
per skal der på sundhedsområdet være balance
mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet for
2007 og de flerårige budgetoverslag for 2008-
2010.

Stk. 3. Opgjort efter omkostningsbaserede
principper skal indtægterne være større end eller
lig med omkostningerne på social- og specialun-
dervisningsområdet på årsbudgettet og de fler-
årige budgetoverslag. Tilsvarende gælder for det
regionale udviklingsområde. Over- og under-
skud vedrørende tidligere år betragtes som hen-
holdsvis indtægter og omkostninger.

Stk. 4. Ændringsforslag til forslag til årsbud-
gettet for 2007 skal angive, hvilken bevilling for-

slaget retter sig imod, samt med hvilket beløb
bevillingen ønskes ændret, og hvordan balancen
opgjort efter henholdsvis stk. 2 og 3 på hvert af
de tre aktivitetsområder i årsbudgettet for 2007
tilvejebringes.

Stk. 5. Ændringsforslag til de flerårige budge-
toverslag for 2008-2010 skal have en sådan spe-
cifikationsgrad, at oversigter i budget- og regn-
skabssystemet, som enten skal indsendes til sta-
ten, eller som skal foreligge i forbindelse med
budgetbehandlingen, umiddelbart skal kunne
udfyldes. Ændringsforslag til de flerårige budge-
toverslag skal angive med hvilket beløb, posten
ønskes ændret, og hvordan balancen opgjort ef-
ter henholdsvis stk. 2 og 3 på hvert af de tre ak-
tivitetsområder i de flerårige budgetoverslag til-
vejebringes.

Kapitel 3
Regnskabsaflæggelse og revision 2006

§ 6. Forberedelsesudvalget træffer senest den
1. marts 2006 beslutning om, hvilken sagkyndig
revision der skal revidere forberedelsesudval-
gets regnskab for 2006.

Stk. 2. Den regnskabsmæssige supplementspe-
riode løber fra udgangen af 2006 til udgangen af
marts 2007. Det amtsråd, hvis kasse- og regn-
skabsregulativ forberedelsesudvalget har valgt,
jf. § 61, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæg-
gelse af amtskommunerne, Hovedstadens Ud-
viklingsråd og Hovedstadens Sygehusfælles-
skab, kan dog i kasse- og regnskabsregulativet
have fastsat en kortere supplementsperiode, der
dog ikke må fastsættes til at udløbe før den 15.
januar.

Stk. 3. I de delberetninger, revisionen kan afgi-
ve i årets løb, jf. § 61, stk. 5, i lov om regioner og
om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedsta-
dens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehus-
fællesskab, jf. § 42, stk. 4, i lov om kommuner-
nes styrelse, redegøres for den udførte revision
samt for forhold, der har givet anledning til be-
mærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisio-
nen har fundet anledning til at fremdrage. Revi-
sionen skal gøre bemærkning, hvis den mener, at
regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositio-
ner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen,
ikke er i overensstemmelse med meddelte bevil-
linger, forberedelsesudvalgets øvrige beslutnin-
ger, love og andre forskrifter samt indgåede afta-
ler og sædvanlig praksis, jf. § 61, stk. 5, jf. § 28,
stk. 2, 2. pkt., i lov om regioner og om nedlæg-
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gelse af amtskommunerne, Hovedstadens Ud-
viklingsråd og Hovedstadens Sygehusfælles-
skab. Revisionen skal tillige gøre bemærkning,
hvis den mener, at der ved forvaltningen af mid-
lerne og driften af de virksomheder, hvis regn-
skaber er omfattet af revisionen, ikke er taget
skyldige økonomiske hensyn, jf. § 61, stk. 5, jf.
§ 28, stk. 2, 3. pkt., i lov om regioner og om ned-
læggelse af amtskommunerne, Hovedstadens
Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfælles-
skab. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt.
skal fremgå særskilt af beretningen. Tilsvarende
gælder revisionens bemærkninger efter 3. pkt.

Stk. 4. Revisionens delberetning forelægges
formanden for forberedelsesudvalget til besva-
relse, inden forberedelsesudvalget i et møde
træffer afgørelse om revisionens bemærkninger
og om eventuelle andre spørgsmål vedrørende
det pågældende regnskab.

Stk. 5. Revisionens delberetning og forbere-
delsesudvalgets afgørelse herom, jf. stk. 4, ind-
sendes til den statsamtmand, der varetager tilsy-
net med forberedelsesudvalget, jf. § 66 i lov om
regioner og om nedlæggelse af amtskommuner-
ne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedsta-
dens Sygehusfællesskab. Samtidig sendes et ek-
semplar af forberedelsesudvalgets afgørelse til
revisionen.

Stk. 6. Årsregnskabet for 2006 for forberedel-
sesudvalget aflægges af forretningsudvalget for
regionen til regionsrådet, således at årsregnska-
bet kan afgives til revisionen inden den 1. juni
2007.

Stk. 7. Revisionen afgiver inden den 15.
august 2007 en årsberetning om revisionen af
forberedelsesudvalgets regnskab for 2006 til re-
gionsrådet.

Stk. 8. Stk. 3 finder også anvendelse på revisi-
onens og regionsrådets behandling af årsregn-
skabet. Revisionens årsberetning over årsregn-
skabet forelægges forretningsudvalget for regio-
nen til besvarelse, inden regionsrådet i et møde
træffer afgørelse om revisionens bemærkninger,
om eventuelle andre spørgsmål vedrørende det
pågældende regnskab og om regnskabets god-
kendelse.

Stk. 9. Årsregnskabet for 2006 for forberedel-
sesudvalget sendes inden udgangen af september
2007 til den statsforvaltning, der varetager tilsy-
net med regionen, sammen med revisionens års-
beretning og de afgørelser, som regionsrådet har

truffet i forbindelse hermed, jf. stk. 8. Samtidig
sendes afgørelserne til revisionen.

Stk. 10. § 1, § 4, stk. 2, og § 7, stk. 2, i be-
kendtgørelse nr. 1095 af 12. december 2003 om
kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revi-
sion m.v. og den i medfør af denne bekendtgørel-
se udstedte forskrift »Budget- og regnskabssy-
stem for kommuner og amtskommuner« finder
tilsvarende anvendelse for regnskabsaflæggelse
og revision af forberedelsesudvalgets regnskab.

§ 7. Årsregnskabet for 2006 for amtskommu-
nerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hoved-
stadens Sygehusfællesskab aflægges af forret-
ningsudvalget for vedkommende region til regi-
onsrådet i overensstemmelse med bestemmel-
serne herom i § 71 i lov om regioner og om ned-
læggelse af amtskommunerne, Hovedstadens
Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfælles-
skab.

Stk. 2. Årsregnskabet for 2006 for amtskom-
munale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommu-
nernes styrelse, hvori der udelukkende deltager
to eller flere amtskommuner, der efter 1. januar
2007 indgår i samme region, aflægges af forret-
ningsudvalget for regionen til regionsrådet.

Stk. 3. Revisionen af årsregnskabet for 2006
for myndigheder omfattet af stk. 1 og 2 foretages
af myndighedernes respektive sagkyndige revi-
sioner.

Stk. 4. Årsregnskabet aflægges således, at års-
regnskabet kan afgives til revisionen inden den
1. juni 2007.

Stk. 5. Den regnskabsmæssige supplementspe-
riode løber fra udgangen af 2006 til udgangen af
marts 2007. Den myndighed, hvis årsregnskab
skal aflægges efter stk. 1, kan dog i kasse- og
regnskabsregulativet have fastsat en kortere sup-
plementsperiode, der dog ikke må fastsættes til
at udløbe før den 15. januar.

Stk. 6. I de delberetninger, revisionen kan afgi-
ve i årets løb, jf. § 42, stk. 4, i lov om kommu-
nernes styrelse, redegøres for den udførte revisi-
on samt for forhold, der har givet anledning til
bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisi-
onen har fundet anledning til at fremdrage. Revi-
sionen for vedkommende amtskommune skal
gøre bemærkning, hvis den mener, at regnskabet
ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er
omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i over-
ensstemmelse med meddelte bevillinger, amtsrå-
dets øvrige beslutninger, love og andre forskrif-
ter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
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jf. § 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes
styrelse. Revisionen for vedkommende amts-
kommune skal tillige gøre bemærkning, hvis den
mener, at udførelsen af amtsrådets og udvalge-
nes bemærkninger og den øvrige forvaltning af
amtskommunens anliggende ikke er varetaget på
en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. § 42,
stk. 2, 3. pkt., i loven om kommunernes styrelse.
2. og 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for be-
slutninger truffet af bestyrelsen i Hovedstadens
Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklings-
råd og styrelsesorganet for amtskommunale fæl-
lesskaber omfattet af stk. 2. Revisionens be-
mærkninger efter 2. pkt. skal fremgå særskilt af
beretningen. Tilsvarende gælder revisionens be-
mærkninger efter 3. pkt.

Stk. 7. Delberetningen forelægges økonomi-
udvalget for vedkommende amtskommune og
for så vidt angår bemærkninger, der ikke umid-
delbart angår den forvaltning, der hører under
økonomiudvalget, tillige den pågældende amts-
kommunale myndighed til besvarelse, inden
amtsrådet i et møde træffer afgørelse om revisi-
onens bemærkninger og om eventuelle andre
spørgsmål vedrørende det pågældende regnskab.
De forpligtelser, som efter 1. pkt. påhviler amts-
rådet, påhviler i Hovedstadens Sygehusfælles-
skab bestyrelsen, i Hovedstadens Udviklingsråd
rådet og i amtskommunale fællesskaber omfattet
af stk. 2 fællesskabets styrelsesorgan. De for-
pligtelser, som efter 1. pkt. påhviler økonomiud-
valget, påhviler i Hovedstadens Sygehusfælles-
skab direktionen.

Stk. 8. Revisionens delberetning og amtsrådets
afgørelse herom, jf. stk. 7, indsendes til den
statsamtmand, der varetager tilsynet med amts-
kommunen, jf. § 47 i lov om kommunernes sty-
relse. Samtidig sendes et eksemplar af amtsrå-
dets afgørelse til revisionen.

Stk. 9. Revisionen afgiver inden den 15.
august 2007 en årsberetning om revisionen af
årsregnskabet for 2006 for myndigheder omfat-
tet af stk. 1 og 2 til vedkommende regionsråd, jf.
stk. 1 og 2.

Stk. 10. Stk. 6 finder også anvendelse på revi-
sionens og regionsrådets behandling af årsregn-
skabet. Revisionens årsberetning over årsregn-
skabet forelægges forretningsudvalget for regio-
nen og for så vidt angår bemærkninger, der ikke
umiddelbart angår den forvaltning, der hører un-
der forretningsudvalget, tillige den pågældende
regionale myndighed til besvarelse, inden regi-

onsrådet i et møde træffer afgørelse om revisio-
nens bemærkninger, om eventuelle andre
spørgsmål vedrørende det pågældende regnskab
og om regnskabets godkendelse.

Stk. 11. Årsregnskabet for 2006 for myndighe-
der omfattet af stk. 1 og 2 sendes inden udgan-
gen af september 2007 til den statsforvaltning,
der varetager tilsynet med regionen, sammen
med revisionens årsberetning og de afgørelser,
som regionsrådet har truffet i forbindelse her-
med, jf. stk. 10. Samtidig sendes afgørelserne til
revisionen.

Stk. 12. § 1, § 4, stk. 2, og § 7, stk. 2,i bekendt-
gørelse nr. 1095 af 12. december 2003 om kom-
munernes budget- og regnskabsvæsen, revision
m.v. og den i medfør af denne bekendtgørelse
udstedte forskrift »Budget- og regnskabssystem
for kommuner og amtskommuner« finder tilsva-
rende anvendelse for regnskabsaflæggelse og re-
vision af årsregnskabet for 2006 for amtskom-
munerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Ho-
vedstadens Sygehusfællesskab samt for amts-
kommunale fællesskaber omfattet af stk. 2.

Kapitel 4

Økonomi og finansiering

§ 8. Udgifterne til forberedelsesudvalgets
virksomhed afholdes af de amtskommuner samt
Københavns, Frederiksberg og Bornholms
Kommuner, der indgår i regionen, jf. § 65 i lov
om regioner og om nedlæggelse af amtskommu-
nerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hoved-
stadens Sygehusfællesskab. Udgifterne til forbe-
redelsesudvalgets virksomhed fordeles mellem
amtskommunerne samt Københavns, Frederiks-
berg og Bornholms Kommuner i forhold til det
af indenrigs- og sundhedsministeren udmeldte
statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2006,
jf. § 7, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 199 af 24.
marts 2003 om kommunal indkomstskat.

Stk. 2. For en amtskommune, hvis område pr.
1. januar 2007 vil henhøre under flere regioner,
foretages en forholdsmæssig fordeling ud fra det
udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag
for kommunerne, der er beliggende i amtskom-
munen. For en kommune, der eksisterer pr. janu-
ar 2006, hvis område pr. 1. januar 2007 vil hen-
høre under flere regioner, foretages en forholds-
mæssig fordeling af kommunens statsgarantere-
de udskrivningsgrundlag på baggrund af antallet
af indbyggere pr. 1. januar 2005.
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Kapitel 5
Ikrafttræden m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni
2006. Samtidig ophæves bekendtgørelse

nr. 1454 af 19. december 2005 om budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med
oprettelse af regioner.

Stk. 2. § 4 træder dog først i kraft 1. juli 2006.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 2. maj 2006

LARS LØKKE RASMUSSEN

/ Jens Kristian Poulsen
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Bekendtgørelse om kommunernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v.

I medfør af § 37, stk. 2, § 38, stk. 2, § 45,
stk. 1, § 46 og § 57, stk. 1 og 2, i lov om kommu-
nernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 968 af
2. december 2003, samt §§ 1 og 2 i kgl. anord-
ning nr. 1383 af 19. december 2005, om at visse
forskrifter for kommunernes, regionernes, sam-
menlægningsudvalgenes og forberedelsesudval-
genes budget- og regnskabsvæsen ikke indføres
i Lovtidende, fastsættes:

§ 1. I »Budget- og regnskabssystem for kom-
muner « fastsætter Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet forskrifter vedrørende formen for kom-
munernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og
regnskab, regler om specifikation af de poster på
årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved
dettes endelige vedtagelse skal tage bevillings-
mæssig stilling, samt regler om udarbejdelse og
udsendelse af oplysninger til kommunalbestyrel-
sen om kommunens økonomiske forhold.

Stk. 2. »Budget- og regnskabssystem for kom-
muner« er tilgængelig på Indenrigs- og Sund-
hedsministeriets hjemmeside, www.im.dk, un-
der »Budget- og regnskabssystem«.

Stk. 3. Ændringer eller tilføjelser til »Budget-
og regnskabssystem for kommuner« træder i
kraft ugedagen efter offentliggørelse på Inden-
rigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside, med-
mindre andet fastsættes i forbindelse med offent-
liggørelsen af materialet.

§ 2. Forslag til kommunernes årsbudget og
flerårige budgetoverslag udarbejdes af økonomi-
udvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15.

september forud for det pågældende regnskabs-
år.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens 2. behandling
af forslaget til årsbudget og flerårige budge-
toverslag foretages senest den 15. oktober.

§ 3. Der skal være balance mellem indtægter
og udgifter på årsbudgettet og de flerårige bud-
getoverslag.

Stk. 2. Ændringsforslag til forslag til årsbudget
skal angive, hvilken bevilling forslaget retter sig
imod, samt med hvilket beløb bevillingen ønskes
ændret. Balancen i årsbudgettet tilvejebringes
ved forhøjelse eller nedsættelse af den kommu-
nale indkomstskat, medmindre kommunalbesty-
relsen vedtager at tilvejebringe balancen på an-
den måde.

Stk. 3. Perioden for de flerårige budgetover-
slag fastsættes til 3 år. Ændringsforslag til de
flerårige budgetoverslag skal have en sådan spe-
cifikationsgrad, at oversigter i budget- og regn-
skabssystemet, som enten skal indsendes til sta-
ten, eller som skal foreligge i forbindelse med
budgetbehandlingen, umiddelbart skal kunne
udfyldes. Ændringsforslag til de flerårige budge-
toverslag skal angive med hvilket beløb, posten
ønskes ændret. Balancen i de flerårige budge-
toverslag tilvejebringes ved forhøjelse eller ned-
sættelse af den kommunale indkomstskat, med-
mindre kommunalbestyrelsen vedtager at tilve-
jebringe balancen på anden måde.

§ 4. Den regnskabsmæssige supplementsperi-
ode løber fra regnskabsårets udgang til udgan-
gen af februar måned i det følgende regnskabsår.
Kommunalbestyrelsen kan i kommunens kasse-
Indenrigs- og sundhedsmin., j.nr. 2005-2540-26
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og regnskabsregulativ fastsætte en kortere sup-
plementsperiode, som dog ikke må fastsættes til
at udløbe før den 15. januar.

§ 5. Kommunalbestyrelsen antager en sagkyn-
dig revision, jf. § 42, stk. 1, i lov om kommuner-
nes styrelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal give revisi-
onen adgang til at foretage de undersøgelser, re-
visionen finder nødvendige, og skal sørge for, at
revisionen i øvrigt får de oplysninger og den bi-
stand, som revisionen anser for påkrævet for ud-
førelsen af hvervet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter de
nærmere regler om revisionen i et revisionsregu-
lativ.

§ 6. Revisionen afgiver en årsberetning om re-
visionen af årsregnskabet. Revisionen afgiver
endvidere beretning i årets løb, når det er fore-
skrevet, eller revisionen finder det hensigtsmæs-
sigt (delberetninger), jf. § 42, stk. 4, i lov om
kommuners styrelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens formand sørger
for, at revisionens årsberetning og delberetnin-
ger udsendes til kommunalbestyrelsens medlem-
mer senest 7 dage efter modtagelsen, jf. § 42 b i
lov om kommuners styrelse.

§ 7. I delberetninger redegøres for den udførte
revision samt for forhold, der har givet anledning
til bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som re-
visionen har fundet anledning til at fremdrage.
Revisionen skal gøre bemærkning, hvis den me-
ner, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dis-
positioner, der er omfattet af regnskabsaflæggel-
sen, ikke er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige be-
slutninger, love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. § 42,
stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse.
Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis
den mener, at udførelsen af kommunalbestyrel-
sens og udvalgenes beslutninger og den øvrige
forvaltning af kommunens anliggender ikke er
varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig må-
de, jf. § 42, stk. 2, 3. pkt., i lov om kommunernes
styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt.
skal fremgå særskilt af beretningen. Tilsvarende
gælder revisionens bemærkninger efter 3. pkt.

Stk. 2. Beretningen forelægges økonomiudval-
get og for så vidt angår bemærkninger, der ikke
umiddelbart angår den forvaltning, der hører un-
der økonomiudvalget tillige den pågældende

kommunale myndighed til besvarelse, inden
kommunalbestyrelsen i et møde træffer afgørel-
se om revisionens bemærkninger og om eventu-
elle andre spørgsmål vedrørende det pågældende
regnskab.

Stk. 3. Beretningen og kommunalbestyrelsens
afgørelse herom indsendes til tilsynsmyndighe-
den senest 3 måneder efter modtagelsen af beret-
ningen, dog senest samtidig med afgørelsen ved-
rørende revisionsberetningen om årsregnskabet,
jf. § 8. Samtidig sendes et eksemplar af afgørel-
sen til revisionen.

§ 8. Årsregnskabet aflægges af økonomiud-
valget/magistraten til kommunalbestyrelsen, så-
ledes at årsregnskabet kan afgives til revisionen
inden den 1. juni det følgende år.

Stk. 2. Efter at revisionen af årsregnskabet er
afsluttet, skal dette af revisionen forsynes med
påtegning om, at revisionen er udført i overens-
stemmelse med revisionsregulativets bestem-
melser.

Stk. 3. Revisionen afgiver inden den 15.
august beretning om revisionen af årsregnskabet
til kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Den i § 7, stk. 1 og 2, angivne frem-
gangsmåde finder også anvendelse på revisio-
nens og kommunalbestyrelsens behandling af
årsregnskabet. Årsregnskabet skal tillige god-
kendes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Kommunens årsregnskab sendes inden
udgangen af september måned til tilsynsmyndig-
heden sammen med revisionsberetningen og de
afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet
i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørel-
serne til revisionen.

§ 9. Årsregnskabet aflægges i Københavns
Kommune af økonomiudvalget til Borgerrepræ-
sentationen, således at årsregnskabet kan afgives
til revisionen inden 1. juni det følgende år.

Stk. 2. Revisionen afgiver inden den 15. sep-
tember beretning om revisionen af årsregnskabet
til Borgerrepræsentationen.

Stk. 3. Københavns Kommunes årsregnskab
sendes inden den 31. december til tilsynsmyn-
digheden sammen med økonomiudvalgets revi-
sionsbetænkning og de afgørelser, som Borger-
repræsentationen har truffet i forbindelse her-
med.

§ 10. §§ 1 – 4, § 5, stk. 2, § 6 og § 8, stk. 4, jf.
§ 7, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse på
Københavns Kommune. § 5, stk. 3, og § 8,



3

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Bekendtgørelser\548815\Dokumenter\548815.fm 08-05-06 08:27 k02 KFR
stk. 2, om en kommunes revisionsregulativ hen-
holdsvis den påtegning herom, revisionen skal
foretage, finder tilsvarende anvendelse på den
revisionsvedtægt, der vedtages af Borgerrepræ-
sentationen og stadfæstes af indenrigs- og sund-
hedsministeren, jf. § 42 a, stk. 1, i lov om kom-
munernes styrelse, henholdsvis den påtegning
herom, revisionen skal foretage.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1.
august 2006. Samtidig ophæves bekendtgørelse
nr. 1455 af 19. december 2005 om kommuner-
nes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for
årsbudgettet for 2007 for kommuner, der ikke
indgår i en sammenlægning som led i gennemfø-

relsen af en revision af den kommunale indde-
ling med virkning fra 1. januar 2007. Bekendtgø-
relsen finder endvidere anvendelse for samtlige
kommuners årsregnskaber for 2007 og fremefter
og for samtlige kommuners årsbudgetter for
2008 og fremefter.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1095 af 12. decem-
ber 2003 om kommunernes budget- og regn-
skabsvæsen, revision mv. ophæves med virkning
fra den 31. december 2007.

Stk. 4. §§ 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1036 af
16. december 1999 om kommunernes budgetfri-
ster og budgetfrister for Hovedstadens Udvik-
lingsråd ophæves den 1. august 2006.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 2. maj 2006

LARS LØKKE RASMUSSEN

/ Søren H. Thomsen
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Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, 
revision m.v.

I medfør af § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 2, § 23,
stk. 1, § 24, stk. 1 og 2, og § 25, stk. 1 og 2, i lov
nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om ned-
læggelse af amtskommunerne, Hovedstadens
Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfælles-
skab samt §§ 1 og 2 i kgl. anordning nr. 1383 af
19. december 2005, om at visse forskrifter for
kommunernes, regionernes, sammenlægnings-
udvalgenes og forberedelsesudvalgenes budget-
og regnskabsvæsen ikke indføres i Lovtidende,
fastsættes:

§ 1. I »Budget- og regnskabssystem for regio-
ner« fastsætter Indenrigs- og Sundhedsministeri-
et forskrifter vedrørende formen for regionernes
årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab,
regler om specifikation af de områder, inden for
hvilke der skal være balance mellem indtægter
og udgifter/omkostninger på årsbudgettet og de
flerårige budgetoverslag, jf. § 3, stk. 2 og 3, reg-
ler om specifikation af de poster på årsbudgettet,
hvortil regionsrådet ved dettes endelige vedta-
gelse skal tage bevillingsmæssig stilling, samt
regler om udarbejdelse og udsendelse af oplys-
ninger til regionsrådet om regionens økonomi-
ske forhold.

Stk. 2. »Budget- og regnskabssystem for regi-
oner« er tilgængelig på Indenrigs- og Sundheds-
ministeriets hjemmeside, www.im.dk, under
»Budget- og regnskabssystem«.

Stk. 3. Ændringer eller tilføjelser til »Budget-
og regnskabssystem for regioner« træder i kraft
ugedagen efter offentliggørelse på Indenrigs- og
Sundhedsministeriets hjemmeside, medmindre

andet fastsættes i forbindelse med offentliggø-
relsen af materialet.

§ 2. Forslag til regionernes årsbudget og fler-
årige budgetoverslag udarbejdes af forretnings-
udvalget til regionsrådet senest den 15. august
forud for det pågældende regnskabsår.

Stk. 2. Regionrådets 1. behandling af forslaget
til årsbudget og flerårige budgetoverslag foreta-
ges senest den 24. august og 2. behandlingen se-
nest den 1. oktober.

Stk. 3. Det forslag til kommunernes årlige
grundbidrag og udviklingsbidrag, som er inde-
holdt i forslaget til årsbudget, jf. §§ 6 og 7 i lov
om regionernes finansiering, skal drøftes i kon-
taktudvalget mellem regionen og kommunerne i
regionen senest den 1. september.

Stk. 4. Kommunalbestyrelserne i regionen skal
senest den 10. september skriftlig meddele regi-
onsrådet deres stillingtagen til forslaget til
grundbidrag og udviklingsbidrag, jf. stk. 3.

§ 3. Regionernes økonomi er opdelt i tre akti-
vitetsområder: sundhedsområdet, social- og spe-
cialundervisningsområdet samt det regionale ud-
viklingsområde, jf. § 1 i lov om regionernes fi-
nansiering.

Stk. 2. Opgjort efter udgiftsbaserede princip-
per skal der på sundhedsområdet være balance
mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og
de flerårige budgetoverslag.

Stk. 3. Opgjort efter omkostningsbaserede
principper skal indtægterne være større end eller
lig med omkostningerne på social- og specialun-
dervisningsområdet på årsbudgettet og de fler-
årige budgetoverslag. Tilsvarende gælder for det
Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2005-2540-26
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regionale udviklingsområde. Over- og under-
skud vedrørende tidligere år betragtes som hen-
holdsvis indtægter og omkostninger.

Stk. 4. Ændringsforslag til forslag til årsbudget
skal angive, hvilken bevilling forslaget retter sig
imod, samt med hvilket beløb bevillingen ønskes
ændret, og hvordan balancen opgjort efter hen-
holdsvis stk. 2 og 3 på hvert af de tre aktivitets-
områder i årsbudgettet tilvejebringes.

Stk. 5. Perioden for de flerårige budgetover-
slag fastsættes til 3 år. Ændringsforslag til de
flerårige budgetoverslag skal have en sådan spe-
cifikationsgrad, at oversigter i budget- og regn-
skabssystemet, som enten skal indsendes til sta-
ten, eller som skal foreligge i forbindelse med
budgetbehandlingen, umiddelbart skal kunne
udfyldes. Ændringsforslag til de flerårige budge-
toverslag skal angive, med hvilket beløb posten
ønskes ændret, og hvordan balancen opgjort ef-
ter henholdsvis stk. 2 og 3 på hvert af de tre ak-
tivitetsområder i de flerårige budgetoverslag til-
vejebringes.

§ 4. Den regnskabsmæssige supplementsperi-
ode løber fra regnskabsårets udgang til udgan-
gen af februar måned i det følgende regnskabsår.
Regionsrådet kan i regionens kasse- og regn-
skabsregulativ fastsætte en kortere supplements-
periode, som dog ikke må fastsættes til at udløbe
før den 15. januar.

§ 5. Regionsrådet antager en sagkyndig revisi-
on, jf. § 28 i lov om regioner og om nedlæggelse
af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklings-
råd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Stk. 2. Regionsrådet skal give revisionen ad-
gang til at foretage de undersøgelser, revisionen
finder nødvendige, og skal sørge for, at revisio-
nen i øvrigt får de oplysninger og den bistand,
som revisionen anser for påkrævet for udførel-
sen af hvervet.

Stk. 3. Regionsrådet fastsætter de nærmere
regler om revisionen i et revisionsregulativ.

§ 6. Revisionen afgiver en årsberetning om re-
visionen af årsregnskabet. Revisionen afgiver
endvidere beretning i årets løb, når det er fore-
skrevet, eller revisionen finder det hensigtsmæs-
sigt (delberetninger), jf. § 29 i lov om regioner
og om nedlæggelse af amtskommunerne, Ho-
vedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sy-
gehusfællesskab, jf. § 42, stk. 4, i lov om kom-
munernes styrelse.

Stk. 2. Regionsrådets formand sørger for, at re-

visionens årsberetning og delberetninger udsen-
des til regionsrådets medlemmer senest 7 dage
efter modtagelsen, jf. § 29 i lov om regioner og
om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedsta-
dens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehus-
fællesskab, jf. § 42 b i lov om kommunernes sty-
relse.

§ 7. I delberetninger redegøres for den udførte
revision samt for forhold, der har givet anledning
til bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som re-
visionen har fundet anledning til at fremdrage.
Revisionen skal gøre bemærkning, hvis den me-
ner, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dis-
positioner, der er omfattet af regnskabsaflæggel-
sen, ikke er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, regionsrådets øvrige beslutninger,
love og andre forskrifter samt med indgåede af-
taler og sædvanlig praksis, jf. § 28, stk. 2, 2. pkt.,
i lov om regioner og om nedlæggelse af amts-
kommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og
Hovedstadens Sygehusfællesskab. Revisionen
skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at
der ved forvaltningen af midlerne og driften af
de virksomheder, hvis regnskaber er omfattet af
revisionen, ikke er taget skyldige økonomiske
hensyn, jf. § 28, stk. 2, 3. pkt., i lov om regioner
og om nedlæggelse af amtskommunerne, Ho-
vedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sy-
gehusfællesskab. Revisionens bemærkninger ef-
ter 2. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen.
Tilsvarende gælder revisionens bemærkninger
efter 3. pkt.

Stk. 2. Beretningen forelægges forretningsud-
valget og for så vidt angår bemærkninger, der
ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hø-
rer under forretningsudvalget, tillige den pågæl-
dende regionale myndighed til besvarelse, inden
regionsrådet i et møde træffer afgørelse om revi-
sionens bemærkninger og om eventuelle andre
spørgsmål vedrørende det pågældende regnskab.

Stk. 3. Beretningen og regionsrådets afgørelse
herom indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3
måneder efter modtagelsen af beretningen, dog
senest samtidig med afgørelsen vedrørende revi-
sionsberetningen om årsregnskabet, jf. § 8. Sam-
tidig sendes et eksemplar af afgørelsen til revisi-
onen.

§ 8. Årsregnskabet aflægges af forretningsud-
valget til regionsrådet, således at årsregnskabet
kan afgives til revisionen inden den 1. juni det
følgende år.
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Stk. 2. Efter at revisionen af årsregnskabet er
afsluttet, skal dette af revisionen forsynes med
påtegning om, at revisionen er udført i overens-
stemmelse med revisionsregulativets bestem-
melser.

Stk. 3. Revisionen afgiver inden den 15.
august beretning om revisionen af årsregnskabet
til regionsrådet.

Stk. 4. Den i § 7, stk. 1 og 2, angivne frem-
gangsmåde finder også anvendelse på revisio-
nens og regionsrådets behandling af årsregnska-
bet. Årsregnskabet skal tillige godkendes af regi-
onsrådet.

Stk. 5. Regionernes årsregnskab sendes inden

udgangen af september måned til tilsynsmyndig-
heden sammen med revisionsberetningen og de
afgørelser, som regionsrådet har truffet i forbin-
delse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til
revisionen.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1.
august 2006. Samtidig ophæves bekendtgørelse
nr. 1456 af 19. december 2005 om regionernes
budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for
årsregnskabet for 2007 og årsbudgettet for 2008
og fremefter.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 2. maj 2006

LARS LØKKE RASMUSSEN

/ Jens Kristian Poulsen
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