
 
 
 

 
 

 

 

Til alle kommuner 
 
 

 
 
 
 
Orientering om 41. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem 
for kommuner” 
 
Kapitel 3 og 4 
Hovedkonto 0-6 
 
1. Nedlæggelse af grupperinger på funktion 3.22.10 og 3.22.12 

2. Tilretning af konteringsreglerne på dagtilbudsområdet 

3. Oprettelse af nye grupperinger på 5.57.73 vedr. særlig støtte pga. overgang til 
Udbetaling Danmark 

Hovedkonto 7- 9 
 
4. Konteringsregler vedr. særlig støtte i tilfælde med tilbagebetalingspligt og oprettel-

se af nye grupperinger på 8.38.37 og 8.48.49 
 

5. På funktion 8.51.52 oprettes en ny gruppering til udbetaling af skoleydelse 
 
6. Øvrige ændringer (alle kapitler) 

 
Ad 1.  

Nedlæggelse af grupperinger på funktion 3.22.10 og 3.22.12 
På funktion 3.22.10 udgår driftsgruppering 002 og 005, da bidrag vedrørende elever 
med svære handicap og for sprogstimulering til tosprogede småbørn er ophørt. 

På funktion 3.22.12 udgår driftsgruppering 002, da statstilskud til ungdomshøjskoler 
og kommunale bidrag vedrørende elever med svære handicap er ophørt, og da der 
kun betales bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler (tidligere hus-
holdningsskoler og håndarbejdsskoler). 
 
Gruppering 001 og 003 konsekvensrettes. 
 
Ændringerne har virkning fra regnskab 2016. 
 
Ad 2. Tilretning af konteringsreglerne på dagtilbudsområdet 
Med vedtagelsen af lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love 
(bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet 
integrationsprogram m.v.), lov nr. 665 af 8. juni 2016, får kommunerne i en toårig peri-
ode fleksible rammer for at tilrettelægge sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede 
flygtningebørn i alderen fra 3 år til skolestart, der ikke er optaget i dagtilbud på tids-
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punktet for sprogvurderingen, og som har behov for sprogstimulering, jf. dagtilbudslo-
vens § 11, stk. 9.  
 
Som følge heraf tilrettes teksten i kontoplanen på flere funktioner under hovedfunktion 
25 dagtilbud m.v. til børn og unge, idet der henvises til dagtilbudslovens § 11, stk. 9 i 
de relevante grupperinger for sprogstimulering af tosprogede børn henholdsvis i og 
udenfor dagtilbud. Ændringen omfatter perioden 1. juli 2016 til 1. juli 2018. Efter lo-
vens § 12 kan børn, der den 30. juni 2018 er optaget i tilbud om sprogunderstøttende 
aktiviteter i henhold til dagtilbudslovens § 11, stk. 9, efter kommunalbestyrelsens be-
slutning fortsætte i tilbuddet indtil skolestart eller efter kommunalbestyrelsens beslut-
ning overgå til tilbud efter dagtilbudslovens § 11, stk. 4 eller 5. 
 
Ændringerne har virkning fra regnskab 2016. 
 
Ad 3. Oprettelse af nye grupperinger på 5.57.73 vedr. særlig støtte pga. over-
gang til Udbetaling Danmark 
Udbetaling Danmark overtager den 1. oktober 2016 opgaven vedrørende udbetaling 
af særlig støtte efter § 34 stk. 6 i lov om aktiv socialpolitik. På baggrund heraf oprettes 
følgende grupperinger på funktion 5.57.73:  
 
 100: Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering  
 101: Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering  
 102: Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering  
 103: Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering  
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag til særlig støtte vedrørende perioden fra 1. 
oktober 2016 skal registreres på gruppering 100-103.  
 
Ændringen er gældende fra regnskab 2016. 
 
De nuværende grupperinger på funktion 5.57.73 vedrørende udgifter og refusion af 
særlig støtte ændres således, at de kun vedrører perioden fra 1. januar – 30. septem-
ber 2016: 
 
Dranst 1 
 009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar – 30. september 2016 

 
Dranst 2 
 013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. 

september 2016 
 014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. 

september 2016 
 015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. 

september 2016 
 016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. 

september 2016 
 

Ændringen er gældende fra regnskab 2016. 
 
Ad 4. Konteringsregler vedr. særlig støtte i tilfælde med tilbagebetalingspligt og 
oprettelse af nye grupperinger på 8.38.37 og 8.48.49 
I tilfælde, hvor særlig støtte udbetales med tilbagebetalingspligt eller hvor særlig støtte 
bliver tilbagebetalingspligtig efter § 34 og kapitel 12 vedr. regler om tilbagebetaling i 
lov om aktiv socialpolitik, benyttes funktionerne 8.38.37 (forskydninger i krav på tred-
jemand, modtaget fra staten med henblik på opkrævning), samt 8.48.49 (forskydnin-
ger i tilsvar overfor staten) til kontering vedrørende perioden fra 1. oktober 2016.  
 



 

 3 

Forskydninger i krav på borgeren vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte skal på den 
baggrund registreres på funktion 8.38.37.  
 
Der oprettes følgende grupperinger på funktion 8.38.37: 
 
 001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte 
 002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte 
 003 Afskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte 
 
Forskydninger i tilsvar til staten vedr. særlig støtte med tilbagebetalingspligt skal regi-
streres på 8.48.49 vedr. perioden fra 1. oktober 2016.  
 
På baggrund heraf oprettes følgende gruppering på funktion 8.48.49:  
 
 001 Forskydninger i tilsvar til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte 

 
Ændringen er gældende fra regnskab 2016. 
 
Ad 5. På funktion 8.51.52 oprettes en ny gruppering til udbetaling af skoleydelse 
Med orientering om 40. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for 
kommuner” blev der, som følge af lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrundud-
dannelse (IGU), oprettet en ny gruppering til registrering af kommunernes refusion af 
godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10 
på funktion 8.51.52 (anden gæld). 
 
Ministeriet har efterfølgende modtaget flere henvendelser vedrørende konteringen af 
selve udbetalingen af skoleydelsen, idet det ikke er beskrevet, hvor den skal konteres. 
 
Der oprettes i forlængelse heraf følgende gruppering på funktion 8.51.52: 
 
 120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrations-

grunduddannelse § 10 
 
Ændringen er gældende fra regnskab 2016. 
 
Ad 6. Øvrige ændringer (alle kapitler) 
 
Ændringerne har virkning fra regnskab 2016. 
 
a) På funktion 5.28.20 og 5.28.21 foretages en række mindre fejlrettelser. 
b) På funktion 5.46.60, 5.46.61 og 5.45.65 er der foretaget en række mindre rettel-

ser.  
c) Det præciseres i afsnit 7.0, at den regnskabsmæssige supplementsperiode løber 

fra regnskabsårets udgang til udgangen af januar måned i det følgende regn-
skabsår.  

d) For at undgå, at afsnit 7.0 om afslutningspostering giver anledning til misforståel-
ser, slettes ordet pengeposteringer i afsnit 7.0, side 5. 

e) Det præciseres i afsnit 7.0, side 5, at afslutningsposteringer, som finder sted efter 
supplementsperiodens udløb også omfatter finansieringsbeløb i henhold til be-
kendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommu-
nerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Det betyder, at der skal 
foretages en afslutningspostering i gammelt regnskabsår, hvis kommunens sup-
plementsperiode er udløbet, inden anvisningen af finansieringsbeløbet for decem-
ber måned finder sted ultimo januar i nyt regnskabsår. 

f) Jf. 40. orienteringsskrivelse er to nye grupperinger på funktion 7.62.86 blevet op-
rettet. Det drejer sig om gruppering 020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i 
hjemmesygeplejen og gruppering 021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser. 
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Det blev i denne forbindelse fejlagtigt skrevet, at ændringen har virkning for bud-
get 2017. Det skal her præciseres, at ændringen har virkning fra regnskab 2016. 
 
 
 

Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”: 
Afsnit Side Punkt 
Kapitel 3   
3.3 1-2 1 
3.5.1 1-3 2 
3.5.5 2 6b) 
3.5.7 2-3 3 
3.8 2-3 4 
3.8 3 5 
Kapitel 4   
4.3 7-8 1 
4.5.1 3, 5 og 7 2 
4.5.2 1, 3 og 5 6a) 
4.5.5 5-7 og 10-12 6b) 
4.5.7 9, 11 og 14-17 3 
4.8 8-9 og 13 4 
4.8 15 5 
Kapitel 7   
7.0 1 6c) 
7.0 5 6d) 
7.0 5 6e) 
 
Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Nicolai Pal-
lisborg på npa@sim.dk eller tlf. 41 85 14 44 samt Jonatan Kjældgaard Kristensen på 
jokk@sim.dk eller tlf. 41 85 12 83. 
 
Med venlig hilsen 
 
Nicolai Pallisborg 
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3 Undervisning og kultur 

FOLKESKOLEN M.M. (22) 

3.22.01 Folkeskoler 
 1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
 2 Statsrefusion 
  004 Tilskud vedrørende skolelån 
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 
3.22.05 Skolefritidsordninger 
 1 Drift 
  002 Søskendetilskud 
  003 Fripladser i skolefritidsordninger 
  092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud 
   200  Ledelse og administration 
 
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 
 1 Drift 
  001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler 
  002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud 
  003 Befordring af elever i kommunale specialskoler 
 
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 
 1 Drift 
  001  Objektiv finansiering af regionale tilbud 
  002 Køb af pladser  
   200  Ledelse og administration 
 
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på 
anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 
 1 Drift 
  001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 
  002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 
   i anden kommune 
  003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 
  004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 
  092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud 
   200  Ledelse og administration 
 
3.22.09  Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 
 1 Drift 
  001  Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og 

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

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

gymnasieskoler 
  004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 
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  006 Kommunale tilskud til frie grundskoler 
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 
 1 Drift 
  001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler 
  003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov om efterskoler 

og frie fagskoler 
3.22.14  Ungdommens Uddannelsesvejledning 
 1 Drift 
   200  Ledelse og administration 
 
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 

1 Drift 
 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 

  002 Køb af pladser  
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 

1 Drift 
 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 

  002 Køb af pladser  
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 
 
UNGDOMSUDDANNELSER (30) 

3.30.44 Produktionsskoler 
 1 Drift 
  001 Produktionsskoler 
  002 Grundtilskud til produktionsskoler 
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 
 1 Drift 
  001 Skoleydelse 
  002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige 

undervisningsforløb 
  003 Supplerende tilskud 
  004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler  
  005 Elevløn 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 
  002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
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5 Sociale opgaver og beskæftigelse  
 

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 

5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 
 2 Statsrefusion 
  001 Refusion vedr. funktion 5.28.25 
  002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 
  003 Refusion vedr. funktion 5.28.21 
  004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 
  005 Refusion vedr. funktion 5.28.24 
  006 Refusion vedr. funktion 5.32.32 
  007 Refusion vedr. funktion 5.32.33 
  008 Refusion vedr. funktion 5.32.34 
  009 Refusion vedr. funktion 5.32.35 
  010 Refusion vedr. funktion 5.35.40 
  011 Refusion vedr. funktion 5.38.42 
  012 Refusion vedr. funktion 5.38.45 
  013 Refusion vedr. funktion 5.38.50 
  014 Refusion vedr. funktion 5.38.52 
  015 Refusion vedr. funktion 5.38.53 
  016 Refusion vedr. funktion 5.38.58 
  017 Refusion vedr. funktion 5.38.59 
  018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009-016 
  019 Refusion vedr. funktion 5.32.37 
  020  Refusion vedr. funktion 5.28.22 
  091 Berigtigelser 
 

DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE (25) 

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

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

loven) 
   200  Ledelse og administration 
 
 2 Statsrefusion 
  006 Refusion af udgifterne på funktionerne 5.10-5.19 vedrørende flygtninge 

med 100 pct. refusion 
5.25.11 Dagpleje 
 1 Drift 
  001 Løn til dagplejere 
  002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4) 
  003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som 

led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service 
  004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagtilbud (jf. § 43, stk. 1, nr. 5) 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven) 
   200  Ledelse og administration 
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5.25.13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Dag-

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

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

led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service 
  004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagtilbud (jf. § 43, stk. 1, nr. 5) 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitution i aldersintegrerede institu-

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

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

led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service 
  004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagtilbud (jf. § 43, stk. 1, nr. 5) 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.15 Fritidshjem 
 1 Drift 
  002 Friplads (§ 63, stk. 1, nr. 2-4, i dagtilbudsloven) 
  003 Kommunens udgifter til fritidshjem efter dagtilbudsloven, der indgår 

som led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 57- 58 og 61-62 i dagtilbudsloven) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 
 1 Drift 
  002 Friplads (§ 76, stk. 1, i dagtilbudsloven)  
  003 Kommunens udgifter til klubber efter dagtilbudsloven, der indgår som 

led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service 
  092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven) 
   200  Ledelse og administration 
 
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 
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5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber 
og puljeordninger 

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

1, nr. 2-4, og stk. 2).  
  006 Friplads i sprogstimuleringstilbud i privatinstitution (jf. § 43, stk. 1, nr. 5) 
  007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i 

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

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

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

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

  011 Friplads i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (jf. § 43, stk. 1, nr. 5) 
  012 Friplads i sprogstimuleringstilbud i puljeordning (jf. § 43, stk. 1, nr. 5) 
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5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrati-
onsydelse m.v. 
 1 Drift 
  001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram-

met efter integrationsloven i 1. halvår 2016.  
  002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
  003 Integrationsydelse til andre 
  004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet efter integrationsloven 
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 
  006 Afløb af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspro-

grammet efter integrationsloven med 50 pct. refusion 
  007 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i 

passive perioder med 30 pct. refusion 
  008 Afløb af integrationsydelse til andre i aktive perioder og under revalide-

ring med 50 pct. refusion 
  009 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i 

aktive perioder og under revalidering med 30 pct. refusion 
  010 Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til førtids-

pensionister uden ret til fuld social pension 
  011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c  
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp til 

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

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

refusion 
 2 Statsrefusion 
  004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. 

refusion (grp. 004) 
  005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 

005) 
  006 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 

80 pct. refusion 
  007 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 

40 pct. refusion 
  008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 

30 pct. refusion 
  009 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 

20 pct. refusion 
010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 50 pct. re-

fusion (grp. 006 og 008) 
  011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 30 pct. 

refusion (grp. 007 og 009-010) 
  012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-

programmet efter integrationsloven med 80 pct. refusion 
  013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-

programmet efter integrationsloven med 40 pct. refusion 
  014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-

programmet efter integrationsloven med 30 pct. refusion 
  015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrations-

programmet efter integrationsloven med 20 pct. refusion 
  016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion 
  017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion 
  018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion 
  019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion 
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5.57.72 Sociale formål 
 1 Drift  
 
  004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 

84)    
  006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82) 
  007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82 a) 
  008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 
  009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 
     (Serviceloven, § 41) 
  010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100) 
  015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af 

børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42) 
  016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere 

mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, stk. 8) 
  017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, 

§ 85 a) 
  018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81 a) 
  019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt stillede 
  020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 

minus 019.  
  003 Berigtigelser 
 
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 
 1 Drift 
  004  Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 

pct. refusion i passive perioder og afløb af udgifter efter LAS § 12, stk. 
2, 1. og 2. pkt., og stk. 3. 

   007 Kontanthjælp 
   008 Uddannelseshjælp 
   009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016 
   010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.  
   011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 
   012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 
  013 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til forsørgere 

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

  016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 
refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 

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

  018 Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikke-
forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 2, nr. 2, § 25, stk. 
3, nr. 3, § 25, stk. 3, nr. 5, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 

  019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til 
social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) og afløb af kontant-
hjælp til førtidspensionister uden ret til social pension vedr. perioden før 
1. januar 2016 (§ 27 a i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion 

  020 Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1. januar 
2016 med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 3, nr. 6, 7, 8 og 9, § 25, stk. 4, og 
§ 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 
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  091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i 
lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats samt § 164 i lov om social service) 

  092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i 
lov om aktiv socialpolitik, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats samt § 164 i lov om social service) 

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

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

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

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

097  Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp 
efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion  

100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering 
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering 
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering 
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering 

 
 2 Statsrefusion 
  001  Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094 
  002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017, kon-

tanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social 
pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 013, 
016, 018-020 minus grp. 097 

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

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

   005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion 
   006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion 
   007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion 
   008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion 
   009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion 
   010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion 
   011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion 
   012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion 
   013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 
   014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 
   015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 
   016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-

30. september 2016 
   017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. med 80 pct. refusion 
 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. med 40 pct. refusion 
 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 

m.fl. med 30 pct. refusion 
  020 Tilskud fra EU 
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   021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 
m.fl. med 20 pct. refusion 

   022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 
80 pct. refusion 

   023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 
40 pct. refusion 

   024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 
30 pct. refusion 

   025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 
20 pct. refusion 

   026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 
pension med 80 pct. refusion 

   027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 
pension med 40 pct. refusion 

   028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 
pension med 30 pct. refusion 

    029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social 
pension med 20 pct. refusion 

  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på 
grp. 096 

 
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
 1 Drift 
  004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 

100 pct. refusion (kontanthjælp mv.) 
  005 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 

100 pct. refusion (revalidering mv.) 
  006 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 

med 100 pct. refusion 
  016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 
  091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 
  092 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 
  002 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 
  020 Tilskud fra EU 
 
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelses-

hjælpsmodtagere 
 1 Drift 
  001 Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (in-

klusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24 i lov om aktiv socialpolitik 
  002 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 

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

  004 Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpo-
litik) 

  005 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 
refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 

  010 Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i 
tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion  

  011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refu-
sion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51) 
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  014 Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering vedr. peri-
oden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 
§§ 23, 24, 25 og 25 a, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt., og 47, stk. 4) 

  015   Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 
pct. refusion 

   016   Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær 
uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion 

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

vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 
  097  Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv 

socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 
 2 Statsrefusion 

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

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

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

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

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

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

1  Drift 
   001 Boligsikring som lån 
  002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter § 29 b 
  003 Boligsikring som tilskud og lån 
  004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven 
  005 Boligsikring som tilskud 
  006 Almindelig boligsikring 
  007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 
  008 Tilskud til erhvervslejere 
  009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger 
  010  Boligsikring efter særligt behov uden refusion 
  091 Efterregulering 
  092  Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter  
 2 Statsrefusion 
  003 Berigtigelser 
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8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
 5 Balanceforskydninger  
  001 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a, stk. 7, i lov om aktiv socialpoli-

tik)  
  002 Registrering af forskydninger i lån til betaling ejendomsskatter 
   003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen 
   004  Udlån til regioner som følge af delingsaftalen 
   005 Udlån til staten som følge af delingsaftalen 
   006 Udlån til klimainvesteringer 
8.32.26 Ikke-likvide obligationer 
8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
 5 Balanceforskydninger 
  001 Uforbrugte midler fra kvalitetsfonden 
 
 
MELLEMVÆRENDE MED SELSKABSGJORTE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 

8.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 
8.35.31 Gasforsyning 
8.35.32 Elforsyning 
8.35.33 Varmeforsyning 
8.35.34 Vandforsyning 
8.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 
 
FORSKYDNINGER I AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER 
UDBETALING FOR ANDRE (38) 

8.38.36 Kommuner og regioner m.v. 
8.38.37 Staten 
 5 Balanceforskydninger  
  001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig 

støtte. 
  002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig 

støtte 
  003 Afskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig 

støtte 
 
FORSKYDNINGER I AKTIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (42) 

8.42.40 Beskyttelsesrumspulje 
8.42.41 Alderssparefond 
8.42.42 Legater 
8.42.43 Deposita 
8.42.44 Parkeringsfond 
 
 
FORSKYDNINGER I PASSIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (45) 

8.45.45 Alderssparefond 
8.45.46 Legater 
8.45.47 Deposita 
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FORSKYDNINGER I PASSIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER 
UDBETALING FOR ANDRE (48) 

8.48.48 Kommuner og regioner m.v. 
8.48.49 Staten 
 5 Balanceforskydninger  
  001 Forskydninger i tilsvar til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støt-

te 
 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) 

8.50.50 Kassekreditter og byggelån 
 
 
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) 

8.51.52 Anden gæld 
 5 Balanceforskydninger       
  012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til løn-

modtagere hos forsikrede arbejdsgivere  (§ 27) 
  013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt 
  018 Delpension 
  090 Refusion af offentlige pensioner 
  092 Refusion af børnetilskud 
  093 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 
  094 Refusion af andre familieydelser 
  095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelser 

  096  Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrati-
onsgrunduddannelse § 10 

  097 Refusion af ATP-bidrag 
  100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp 
  101 ATP-bidrag sygedagpenge 
  103 ATP-bidrag delpension 
  105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen  
  106 Fleksydelse 
  107 Bidrag vedr. fleksydelse 
  108 Refusion vedr. fleksydelse 
  109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten. 
  110 Betalinger vedrørende pas 
  111 Betalinger vedrørende kørekort 
  112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skatteplig-

tig) 
  113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensionsordning (ikke skat-

tepligtig) 
  114 Dagpenge til EØS-borgere 
  115 Gebyr vedrørende grundvandskortlægning 
  116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 
  117 ATP-bidrag til fleksjobansatte 
  118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb 
  119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 
  120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integra-

tionsgrunduddannelse § 10 
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Ved registrering af udgifter efter folkeskolelovens § 20, stk. 5, anvendes art 4.0. 
 
Der er på funktion 3.22.08 autoriseret nedenstående driftsgrupperinger: 
 
  001  Undervisning i kommunens egne specialskoler 

  002  Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i 
anden kommune 

  003  Undervisning i interne skoler på opholdssteder 

   I tilfælde hvor den interne skole på et opholdssted ikke benyttes, skal 
udgiften konteres i overensstemmelse med elevens undervisningssted. 

  004  Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 

  092 Forældrebetalinger inkl. fripladser og søskendetilskud 

På denne funktion registreres forældrebetaling vedrørende skolefritids-
ordninger, der er særlige og udgiftskrævende tilbud, som er integreret 
med undervisningstilbuddet. Her registreres den totale forældreandel 
inklusive fripladser og udgifter til søskendetilskud. Registreringen skal 
foretages på fælles omkostningssted. 
 
Pasning i ordinær skolefritidsordning på specialskoler skal konteres på 
funktion 3.22.05. 

 
 200 Ledelse og administration 

 Her registreres udgifter til ledelse og administration, jf. afsnit 2.4. 
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3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddan-
nelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannel-
se af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte 
undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Det forudsættes, at alle 
udgifter til kursus aktivitet, der er forbundet med efteruddannelse af personale i folke-
skolen og kommunale specialskoler, herunder udgifter og indtægter vedrørende efter- 
og videreuddannelse af skoleledere, konteres på funktionen. 
 
Endvidere registreres afledte udgifter forbundet med efter- og videreuddannelse på 
funktionen. Afledte udgifter er fx vikardækning, transportudgifter mv. 
 
Indtægter og udgifter afholdt af midler fra fonde m.v. registreres på funktionen.  
 
Der er autoriseret 1 driftsgrupperinger på funktionen: 
 

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

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

   
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler, jf. friskolelovens § 26 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for ele-
ver på frie grundskoler, statslige og private skoler m.v. 
  
Bidrag til staten registreres med art 4.6 Betalinger til staten. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Bidrag til statens for elever i frie grundskoler samt grundskoleaf-

delinger ved private gymnasieskoler  

 

  004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grund-
skoler. 

 
    006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens § 23  

Kommunens tilskud til frie grundskoler registreres med art 5.9 Øvrige 
tilskud og overførsler  

 
3.22.12 Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler 
På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten 
for elever på efterskoler mm. samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede 
ungdomskostskoler.  
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001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler 
Her registreres kommunernes bidrag til staten for elever på efterskoler 
og frie fagskoler. Bidraget registreres på art 4.6. 
 

003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov om efter-
skoler og frie fagskoler 
Her registreres tilskud fra kommuner til efterskolerne efter kapitel 4 i lov 
om efterskoler og frie fagskoler og til kommunalt ejede ungdomskost-
skoler. Tilskuddet registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.  

 
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende gruppering: 
 

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

 
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk 
bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens § 4, 
stk. 1. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den 
specialpædagogiske bistand til småbørn.  
 
Den kommunale betaling for tilbud i regionen registreres med art 4.8 Betaling til regio-
ner. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansie-
ring, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet op-
retholdelse af specialpædagogiske tilbud for småbørn i regionerne. 

002 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling 
i forbindelse med kommunernes henvisning af småbørn til specialpæ-
dagogiske tilbud i regionerne. 

 
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 
Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med 
fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialunder-
visning for voksne. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsud-
gifter til den specialpædagogiske bistand.  
 
Den kommunale betaling for tilbud i regionen registreres med art 4.8 Betaling til regio-
ner. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

001 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den objektive finansie-
ring, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet op-
retholdelse af specialundervisningstilbud for voksne i regionerne. 

002 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling 
i forbindelse med kommunernes henvisning til specialundervisningstil-
bud for voksne i regionerne. 
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Det bemærkes, at fællesudgifter og -indtægter mellem samme type af institutioner regi-
streres på funktionen for denne institutionstype. Fællesudgifter og -indtægter mellem 
forskellige typer af institutioner registreres på funktion 5.25.10. 
 
5.25.10 Fælles formål 
På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og 
daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til 
større børn og unge, bl.a. udgifter til søskendetilskud og tilskud til privat pasning. Til-
skud til privatinstitutioner efter §§ 36-38, privat dagpleje efter § 34, private fritidshjem 
efter § 60, private klubber efter § 73 og puljeordninger efter § 101 i dagtilbudsloven 
registreres dog på funktion 5.25.19. 
 
Registreringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af eksterne arter. 
 
Der er autoriseret en gruppering 001 til sprogvurdering af børn i førskolealderen,  
Her registreres udgifter til sprogvurdering af børn efter dagtilbudslovens § 11, stk. 1 og 
2, Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller tosproget, Gruppe-
ringen omfatter både udgifter til sprogvurdering af børn, der er optaget i dagtilbud (dag-
tilbudslovens § 11, stk. 1) og sprogvurdering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud 
(dagtilbudslovens § 11, stk. 2).  
 
Der er endvidere autoriseret en gruppering 002 sprogstimulering af børn, der ikke er 
optaget i dagtilbud. Denne gruppering omfatter udgifter til sprogstimulering efter dagtil-
budsloven af både et-sprogede og to-sprogede børn, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. 
dagtilbudslovens § 11, stk. 3, for børn, der ikke er optaget i dagtilbud, samt § 11, stk. 4, 
og § 11, stk. 9, vedrørende sprogstimuleringstilbud til tosprogede børn, der ikke er op-
taget i dagtilbud. 
 
Sprogstimulering efter dagtilbudsloven af børn, der er optaget i dagtilbud, konteres på 
de respektive funktioner. 
 
Der er autoriseret en gruppering til registrering af de samlede udgifter til søskendetil-
skud for alle dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud under ét, herunder søskendetilskud til 
børn i privatinstitutioner. Dette gælder endvidere søskendetilskuddet for børn i pas-
ningstilbud i andre kommuner end bopælskommunen. Det bemærkes dog, at udgifterne 
til søskendetilskud for børn i skolefritidsordninger efter folkeskoleloven registreres på 
funktion 3.22.05, og udgifter søskendetilskud i forbindelse med særlige dagtilbud og 
klubtilbud efter servicelovens §§ 32 og 36 registreres på funktion 5.28.25.. 
 
Endvidere registreres på denne funktion tilskud til forældre, der vælger privat pasning 
efter § 80 i dagtilbudsloven samt tilskud til forældre, der modtager tilskud efter § 86 i 
dagtilbudsloven ved pasning af egne børn. Der er autoriseret driftsgrupperinger til regi-
strering af disse udgifter 
 
Udgifter til støttepædagoger, der er organiseret som et korps, der omfatter forskellige 
typer af tilbud, (dagpleje og institutioner) registreres på funktion 5.25.10. 
 
Regler for mellemkommunale betalinger  
På funktionen registreres endelig mellemkommunale betalinger på hovedfunktionen 
DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE. Mellemkommunale betalinger registreres med 
arterne 4.7 Betalinger til kommuner og 7.7 Betalinger fra kommuner.  
 
Kommunerne kan give tilskud til børn i pasning i dagtilbud i en anden kommune end 
bopælskommunen, herunder søskendetilskud og fripladstilskud. Disse tilskud registre-
res på denne funktion med art 4.7 Betalinger til kommuner. Driftsudgiften til pladsen 
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På funktionerne 5.25.13 - 5.25.16 registreres udgifter og indtægter vedrørende kom-
munale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, jf. dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, i 
dagtilbudsloven, kommunale, selvejende og udliciterede fritidshjem, jf. § 52, stk. 2-4, og 
kommunale, selvejende og udliciterede klubber og andre pædagogiske fritidstilbud, jf. § 
66, stk. 2-4, i dagtilbudsloven. 
 
Tilskud til dagtilbud til børn, og til fritidshjem og klubtilbud og andre socialpædagogiske 
fritidstilbud til større børn og unge, der er anbragt i plejefamilie, opholdssteder og på 
døgninstitutioner registreres på de relevante funktioner for institutionerne 5.25.13- 
5.25.16. 
 
Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som kommunen har indgået 
driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler som de kommunale institutioner, 
jf. indledningen til hovedkonto 5. 
 
Der er på hver af funktionerne 5.25.13-5.25.16 autoriseret driftsgrupperinger til registre-
ring af forældrebetaling, Her registreres den totale forældreandel. Den totale forældre-
andel opgøres inklusive fripladser og søskendetilskud. På funktion 5.25.13 skal foræl-
drebetalingen inkl. tilskud vedrørende børn optaget i den integrerede institution efter 
reglerne om daginstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) konteres på gruppering 
92, mens forældrebetaling inkl. tilskud vedrørende børn og unge optaget i den aldersin-
tegrerede institution efter reglerne om fritidshjem og klub (jf. dagtilbudslovens §§ 52, 
stk. 2-4, og 66, stk. 2-4) konteres på gruppering 93. 
 
Kommunens udgifter til søskendetilskud registreres på funktion 5.25.10, mens der er 
autoriseret driftsgrupperinger til registrering af tilskud til økonomisk, behandlingsmæs-
sig og socialpædagogisk friplads på hver af funktionerne 5.25.13-5.25.16.  
 
På de autoriserede grupperinger for tilskud til friplads på funktion 5.25.13, 5.25.14 regi-
streres også kommunens tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, jf. dagtilbudslo-
vens § 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2, for frokost efter dagtilbudslovens § 16 a, samt til-
skud til nedsættelse af forældrebetalingen under hensyn til forældrenes økonomiske 
forhold, jf. dagtilbudslovens § 17, stk. 9 og 10, ved deltagelse i forældrearrangerede 
frokost og madordninger efter dagtilbudslovens § 17.  
 
For forældrearrangerede frokost- og madordninger (jf. dagtilbudslovens § 17 og § 51), 
som kommunen administrerer, skal kommunens udgift til nedsættelse af forældrebeta-
lingen (både den lovpligtige del og et eventuelt frivilligt tilskud) konteres som en udgift 
på funktionerne 5.25.13-15 og en indtægt på funktion 8.52.59, således at kommunens 
tilskud og forældrenes betaling netop modsvarer udgiften ved den forældrearrangerede 
frokost- og madordning.  
 
Der er autoriseret driftsgrupperinger til registrering af friplads til børn optaget i et sprog-
stimuleringstilbud i form af en plads i dagtilbud efter dagtilbudslovens § 11, stk. 5, og § 
11, stk. 9, (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5) på hver af funktionerne 5.25.11, 
5.25.13, 5.25.14. 
 
Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering 003 på funktionerne 5.25.11-16 til 
kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i tilbud efter dagtilbudsloven, der 
indgår som led i et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service, dvs. i de 
tilfælde, hvor et barn er anbragt og kommunen har overtaget forsørgelsespligten. Regi-
streringen af kommunale tilskud sker ved anvendelsen af arterne 4.7 Betaling til kom-
muner og 7.7 Betaling fra kommuner.  
 
På funktionerne 5.25.13-5.25.16 er der desuden autoriseret en driftsgruppering 200 til 
ledelse og administration, jf. afsnit 2.4.
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  005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner 

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

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

Her registreres kommunens udgifter til friplads til børn optaget i privat-
institution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5, i et sprogstimuleringstil-
bud i form af en plads i dagtilbud efter dagtilbudslovens § 11, stk. 5, og 
§ 11, stk. 9, (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 5).   
 

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

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

  008 Forældrebetaling inkl. tilskud i dagtilbud etableret som privat 
dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3  

   Her registreres forældrebetaling for børn optaget i privat dagpleje efter 
dagtilbudslovens § 21, stk. 3. Der registreres den totale forældreandel. 
Den totale forældreandel opgøres inklusive fripladser og søskendetil-
skud. 

 
  009 Forældrebetaling inkl. tilskud i dagtilbud etableret som puljeord-

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

 
  010 Fripladstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og 

klubber og i puljeordninger 

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

 
  011 Friplads i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (jf. § 43, stk. 1, 

nr. 5)  

Her registreres kommunens udgifter til friplads til børn optaget i privat 
dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3, i et sprogstimuleringstilbud 
i form af en plads 30 timer om ugen efter dagtilbudslovens § 11, stk. 5, 
og § 11, stk. 9, (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. stk. 1, nr. 5).   

 
  012 Friplads i sprogstimuleringstilbud i puljeordning (jf. § 43, stk. 1, 

nr. 5) 
Her registreres kommunens udgifter til friplads til børn optaget i pulje-
ordning efter dagtilbudslovens § 101 og § 102 i et sprogstimuleringstil-
bud i form af en plads 30 timer om ugen efter dagtilbudslovens § 11, 
stk. 5, og § 11, stk. 9, (jf. dagtilbudslovens § 43, stk. stk. 1, nr. 5). 
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TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 
 
5.28.20 Opholdssteder for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegi-
er og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. § 66, stk. 
1, nr. 4-5, i lov om social service. 
 
Det bemærkes, at udgifter til tilbud efter dagtilbudsloven efter §§ 32 og 36 i lov om so-
cial service og undervisningstilbud efter folkeskoleloven til børn og unge der er anbragt 
på opholdssteder mv. for børn og unge, ikke registreres på denne funktion, men på de 
relevante funktioner under hovedfunktionerne Dagtilbud til børn og unge og Folkesko-
len. 
 
Udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer på 18-22 år og derover 
med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer 
efter § 107 i lov om social service registreres ikke her, men på funktion 5.38.52 Kom-
munale botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov. 
 
Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i 
opholdssteder mv. og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. § 55, stk. 2, i lov om 
social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante 
driftsgrupperinger på funktion 5.28.20. 
 
Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktivite-
ter udenfor folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de rele-
vante driftsgrupperinger under art 5.2.  
 
Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området 
skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede børneområde.    
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
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092 Betaling (§ 159 og § 160) 

Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgn-
opholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 159 i lov om social ser-
vice, samt den unges betaling for udslusningsophold på opholdssteder, 
jf. § 160 i lov om social service. 

 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
  004 Refusion vedrørende advokatbistand 
 
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foran-
staltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. § 11, § 50 a, stk. 1, § 
52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, § 52 a, § 54 og § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4, i lov om social 
service. Udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, 
der ydes til børn og unge efter §§ 83, 84 og 86 stk. 2, i medfør af § 44 i lov om social 
service konteres ligeledes på denne funktion. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende ophold i tilbud efter dagtilbudsloven, 
og efter §§ 32 og 36 i lov om social service, samt undervisningstilbud efter folkeskolelo-
ven, ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hoved-
funktionerne Dagtilbud til børn og unge og Folkeskolen.  
 
Derudover skal udgifter til betaling af ophold i dagtilbud m.v. efter servicelovens 52, stk. 
3, nr. 1, finansieres via dagtilbudslovens regler om socialpædagogisk eller økonomisk 
fripladstilskud. Udgifter efter denne bestemmelse skal konteres på de autoriserede 
grupperinger til fripladstilskud på de relevante funktioner (5.25.11-5.25.16). 
 
Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktivite-
ter uden folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevan-
te driftsgrupperinger under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke regi-
streres med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden 
moms. 
 
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 

2) 

Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i 
hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 2, og § 83 i medfør af § 44 i lov om social 
service. 

 
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 

problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 

Her registreres udgifter til familiebehandling eller behandling af barnets 
eller den unges problemer, jf. § 52, stk. 3, nr. 3, i lov om social service. 

 
  004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet 

eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) 

Her registreres udgifter til døgnophold for både forældremyndighedens 
indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien på 
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service. Endvidere registreres også udgifter til vedligeholdelsestræning, 
jf. § 86, stk. 2, i medfør af § 44 i lov om social service. 

 
  011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må 

anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns el-
ler en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3, nr.1)  

 Her registreres udgifter til forældremyndighedsindehaveren i forbindel-
se med:  
1) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, hvis 

støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foran-
staltning efter § 52, stk. 3.  

2) Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan und-
gås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes.  

3) Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og 
barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.  

4) Udgifter til § 52, stk. 3, nr. 1, som ikke dækkes af Lov om dag-, fri-
tids- og klubtilbud m.v. til børn og unge eller Lov om folkeskolen, og 
som erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstalt-
ning efter § 52, stk. 3.  

    
  013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 

med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for 
hjemmet (§§ 54 og 54 a) 

Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens inde-
haver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse 
uden for hjemmet, samt udgifter til koordinator for unge idømt en sankti-
on efter straffelovens § 74 a, jf. §§ 54 og 54 a i lov om social service. 

 
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 

50 a, stk. 1) 
 Her registreres udgifter, såvel den objektiv finansierede som den takstfi-

nansierede del, til børnehuse vedrørende undersøgelse af børn eller un-
ges forhold ved overgreb eller mistanke herom, jf. § 50 a, stk. 1, i lov om 
social service. 

 
015 Rådgivning og afledte ydelser (§ 11) 
 På denne gruppering registreres udgifter til familieorienteret rådgivning, 

rådgivning om familieplanlægning og prævention, konsulentbistand, net-
værks- og samtalegrupper og andre indsatser med et forebyggende sig-
te. Endvidere registreres økonomisk støtte til konsulentbistand, præven-
tion og fritidsaktiviteter, samt udgifter til rådgivning, undersøgelse, be-
handling og familievejlederordning for børn, unge og familier med psy-
kisk eller fysisk funktionsnedsættelse.  

 
 Der ydes 100 pct. refusion af udgifter til udlændinge på funktionen efter 

servicelovens § 11, stk. 3, jf. servicelovens § 181, stk. 2.  
  

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

 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
  002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
  003 Berigtigelser 
 



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.5 - side 5 

  
Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 
 
    Her registreres desuden resultattilskud til udlændinge, der efter intro-

duktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse og som indstiller 
sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør (dog senest 1 
år efter introduktionsperiodens udløb) og som senest ved første prøve-
termin herefter består prøve i dansk, jf. integrationslovens § 45, stk. 7, 
nr. 4. 

 
  102  Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæfti-

gelse ifølge integrationslovens § 45 stk. 7 

   Her registreres resultattilskud for udlændinge, der indenfor den treårige 
introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i 
ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 
måneder, jf. integrationslovens § 45, stk. 7, nr. 1. 

 
  103  Arbejdsmarkedsrettet dansk for udenlandske arbejdstagere, med-

følgende ægtefæller, studerende og au pairs, jf. § 2, stk. 1, samt 
grænsependlere, jf. § 2 a, stk. 1, ifølge danskuddannelseslovens § 
2 c, stk. 1, og integrationslovens § 24 d. 

    Her registreres udgifter til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til 
indvandrere (udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, 
studerende og au pairs mv.), som deltager i et introduktionsforløb, jf. in-
tegrationslovens § 24 d og jf. danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1, 
samt udgifter til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til grænse-
pendlere, jf. danskuddannelseslovens § 2 a. Denne gruppe tilbydes 
250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning inden for en perio-
de på maksimalt 1½ år, jf. danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1. 

 
Tilskud fra staten på 5.46.60 registreres med art 8.6 Statstilskud.  
 
2 Statsrefusion 
 
  001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011  

  Her registreres statsrefusion af udgifter til integrationsprogrammer 
 
  002 Refusion af udgifterne på gruppering 103 

Her registreres statsrefusion af udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk. 
 

  003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 og 018-019  

Her registreres statsrefusion af udgifter til introduktionsforløb og af ud-
gifter til danskuddannelse til øvrige kursister, dvs. kursister, som på un-
dervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller delta-
ger i danskuddannelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 
og integrationsydelse mv. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælp i særlige tilfælde 
for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven og afløb 
af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslo-
ven.  
 
På funktionen registreres desuden udgifter til integrationsydelse både til udlændinge 
omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af inte-
grationsprogrammet samt løntilskud til personer, der er omfattet af integrationspro-
grammet og introduktionsforløbet.  



Budget- og regnskabssystem for kommuner                                     4.5.5 - side 6 

  
Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 
 

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter-
ne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatser-
ne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 
og 20 pct. fra uge 53. 
 
Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres 
under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbeta-
lingsgruppering. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger 
 

001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationspro-
grammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016 

Her registreres afløb af udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet 
af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår 2016, jf. 
kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.  

 

Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a til ovennævnte 
persongruppe, der udbetales indtil en person får udbetalt kontanthjælp. 
 
Ordningen er ophørt pr. 1. juli 2016 som følge af udvidelsen af mål-
gruppen for integrationsydelse, jf. lov nr. 300 af 22. marts 2016. 
 
Det bemærkes, at kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations-
programmet vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægnin-
gen) registreres på afløbsgruppering 004. 

 

 002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspro-
grammet efter integrationsloven 
Her registreres udgifter til integrationsydelse til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet efter integrationslovens kapitel 4, jf. § 22 i lov 
om aktiv socialpolitik 
 
Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv so-
cialpolitik, der udbetales indtil en person, der er omfattet af integrati-
onsprogrammet efter integrationsloven, får udbetalt integrationsydelse. 
 
Her registreres desuden udgifter til integrationsydelse til ovennævnte 
persongruppe efter LAS § 12. stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en per-
son, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelses-
pålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Statens ud-
dannelsesstøtte, og til en enlig person under 30 år, der forsørger eget 
barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem 
uddannelsens grund- og hovedforløb. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv soci-
alpolitik til integrationsydelsesmodtagere registreres på gruppering 009 
Særlig støtte under funktion 5.57.73. 
 
Det bemærkes, at integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 
(før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under 
denne funktion. 
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  003 Integrationsydelse til andre 

Her registreres udgifter til integrationsydelse til personer, som ikke er 
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens kapitel 4, jf. 
§ 22 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Udgifter til integrationsydelse til førtidspensionister uden ret til fuld so-
cial pension, jf. §§ 22 og 27 a, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, samt 
integrationsydelse til revalidender og forrevalidender, jf. §§ 22 og 47, 
stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik registreres ligeledes her. 
 
Endvidere registreres her engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv so-
cialpolitik, der udbetales indtil en person, der ikke er omfattet af integra-
tionsprogrammet efter integrationsloven, får udbetalt integrationsydel-
se. 
 
Her registreres desuden udgifter til integrationsydelse til ovennævnte 
persongruppe efter LAS § 12. stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, til en per-
son, der er påbegyndt en uddannelse på baggrund af et uddannelses-
pålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får udbetalt Statens ud-
dannelsesstøtte, og til en enlig person under 30 år, der forsørger eget 
barn i hjemmet i en periode mellem to uddannelsesforløb eller mellem 
uddannelsens grund- og hovedforløb. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv soci-
alpolitik til integrationsydelsesmodtagere registreres på gruppering 009 
Særlig støtte under funktion 5.57.73. 
 
Det bemærkes, at integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 
(før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under 
denne funktion. 

 

  004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet 
af integrationsprogrammet efter integrationsloven 

Her registreres afløb af udgifter til kontanthjælp vedr. perioden før 1. 
januar 2016 med 50 pct. til udlændinge omfattet af integrationspro-
grammet efter integrationsloven, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Det bemærkes, at kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations-
programmet vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
gruppering 001. 

 
  005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 

Her registreres udgifter til hjælp til udlændinge, som skyldes den på-
gældendes deltagelse i et integrationsprogram efter integrationslovens 
§ 23 f. 
 
Ligeledes registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter integrati-
onslovens kapitel 6. 
 
Endelig registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber 
og mindre arbejdspladsindretninger efter integrationslovens § 24 a, stk. 
3.
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Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 
 

Endvidere registreres afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a i lov 
om aktiv socialpolitik til ovennævnte persongruppe, der udbetales indtil 
en person får udbetalt integrationsydelse. 
 
Det bemærkes, at afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 
socialpolitik til integrationsydelsesmodtagere registres på de særskilte 
grupperinger til særlig støtte under funktion 5.57.73 og 5.57.75. 
 

   Det bemærkes, at integrationsydelse til ovennævnte målgruppe vedr. 
perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 003. 

 
  011  Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c.   

Her registreres udgifter til løntilskud efter integrationslovens § 23 c ved-
rørende perioden efter 1. januar 2016.  
 
Det bemærkes, at afløb vedrørende perioden fra før 1. januar 2016 re-
gistreres på funktion 5.46.60 gruppering 003, 007. og 018.  

 
  090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refu-

sion 
   Det bemærkes, at introduktionsydelse blev afskaffet ved lov nr. 1364 af 

28. december 2011. 
 
  091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse til udlændinge 

omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. Refusion 
   Det bemærkes, at introduktionsydelse blev afskaffet ved lov nr. 1364 af 

28. december 2011. 
 
  092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 

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

pct. refusion 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 
  004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 

pct. refusion (grp. 004) 
For regnskab 2015 anvendes grupperingen til statsrefusion af udgifter 
til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion, mens den fra bud-
get 2016 skal anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til 
kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter 
integrationsloven med 50 pct. refusion. 

 
  005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 

(grp. 005) 
Her registreres statsrefusion af udgifter til hjælp i særlige tilfælde mv. 
for udlændinge med 50 pct. refusion.  

 
  006 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 

med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion i de 
første 4 uger med ydelser. 
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  007 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 

med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion fra 
den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 
  008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 

med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion fra 
den 27. til den 52. uge med ydelser. 

 
  009 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 

med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp til udlændinge omfattet af inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion fra 
den 53. uge med ydelser. 

 
  010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 50 pct. 

refusion (grp. 006 og 008) 
   For regnskab 2015 anvendes grupperingen til registrering af statsrefu-

sion af udgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion, men den fra 
budget 2016 anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til in-
tegrationsydelse med 50 pct. refusion. 

 
  011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 30 pct. 

refusion (grp. 007 og 009-010) 
   For regnskab 2015 anvendes grupperingen til registrering af statsrefu-

sion af udgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion, men den fra 
budget 2016 anvendes til registrering af refusion af afløbsudgifter til in-
tegrationsydelse med 30 pct. refusion. 

 
  012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion i 
de første 4 uger med ydelser. 

 
  013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion fra 
den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 
  014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion integrationsydelse til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion fra 
den 27. til den 52. uge med ydelser. 

 
  015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integra-

tionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion fra 
den 53. uge med ydelser. 
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  016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. re-
fusion i de første 4 uger med ydelser. 
 

  017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. re-
fusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 
  018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. re-
fusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 
 

  019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. re-
fusion fra den 53. uge med ydelser. 

 
  020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

med 80 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslo-

vens § 23 c med 80 pct. refusion 
 
  021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

med 40 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslo-

vens § 23 c med 40 pct. refusion 
 
  022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

30 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 

integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion 
 
  023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 

med 20 pct. refusion 
   Her registreres refusion af udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 

integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion 
 
5.46.65 Repatriering 
På denne funktion registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet 
af repatrieringsloven. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 
  001 Hjælp til repatriering 

Her registreres udgifter vedrørende hjælp til repatriering, jf. §§ 7 og 8 i 
repatrieringsloven, med 100 pct. refusion. Endvidere krediteres even-
tuel tilbagebetaling af hjælp til repatriering efter repatrieringslovens § 9. 

 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger på dranst 2 til registrering af 
statsrefusion: 
 
  001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 
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Endvidere registreres engangshjælp efter § 25 a, der udbetales indtil 
en person får udbetalt uddannelseshjælp. 
 
Det bemærkes, at uddannelseshjælp under forrevalidering registreres 
på gruppering 011.  
 
Det bemærkes, at uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 
(før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under 
denne funktion samt under funktion 5.57.75. 

 
   009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016 

Her registreres udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016 til personer med høje boligudgifter eller stor forsørger-
byrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Udgifter vedrø-
rende særlig støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og ud-
dannelseshjælp registreres her. Udgifter til særlig støtte efter § 34 vedr. 
perioden 1. januar-30. september 2016 til personer, som ikke modtager 
uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres 
også på denne gruppering. 
 
Udgifter til særlig støtte efter § 34 vedr. perioden 1. januar-30. septem-
ber 2016 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller ledig-
hedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revaliderings-
ydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Det bemærkes, at udgifter til kommunal medfinansiering af særlig støtte 
vedr. perioden fra 1. oktober 2016 registreres på gruppering 100-103. 

 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 
2016 (før refusionsomlægningen) registres på afløbsgrupperinger un-
der denne funktion samt under funktion 5.57.75. 

 
   010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. 

Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov 
om en aktiv beskæftigelsespolitik vedrørende kontanthjælpsmodtagere, 
uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og integrationsydel-
sesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet, i for-
bindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 
51 og § 63 og § 64, stk. 3. Ved ansættelse med løntilskud registreres 
alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved an-
sættelsen i kommunale virksomheder, institutioner m.v. registreres på 
funktion 5.68.98. Endvidere registreres udgiften til supplerende kon-
tanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov 
om aktiv socialpolitik. 
 
Det bemærkes at udgifter til løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 
(før refusionsomlægningen) registreres på en afløbsgruppering under 
funktion 5.57.75. 

 
   011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

Her registreres udgifter til kontant- og uddannelseshjælp efter §§ 23, 24 
og 25 i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering, dvs. 
revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter 
før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og 
som bevarer deres hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 47, stk. 4, i lov 
om aktiv socialpolitik. 
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  016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 
refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres afløbsudgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2016 til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, 
der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Afløbsudgifter vedrøren-
de særlig støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddan-
nelseshjælp registreres her. Afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 til 
personer, som ikke modtager uddannelseshjælp efter § 23 eller kon-
tanthjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering. 

 
Afløbsudgifter til særlig støtte efter § 34 vedr. perioden før 1. januar 
2016 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller særlig 
uddannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under for-
revalidering eller revalidering eller integrationsydelse under revalidering 
og forrevalidering og til aktiverede integrationsydelsesmodtagere, kon-
tanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10 og 
11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsydelsesmod-
tagere omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, kon-
teres under funktion 5.57.75, gruppering 004, hvor der gives 50 pct. i 
statsrefusion til udgifterne, eller under funktion 5.57.75, gruppering 005, 
hvor der gives 30 pct. statsrefusion af udgifterne. 

  
Det bemærkes, at særlig støtte vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres enten på gruppering 009 eller på gruppering 100-103.. 

 
  017  Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§ 29 i 

lov om aktiv socialpolitik) 

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

Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
  018  Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikke-

forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 2, nr. 2, § 25, 
stk. 3, nr. 3, § 25, stk. 3, nr. 5, og § 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres afløbsudgifter til kontanthjælp vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2016 til personer, der er fyldt 30 år, og som ikke har forsørgelses-
pligt over for børn, jf. § 25, stk. 2, nr. 2, i lov om aktiv socialpolitik.  

 
Endvidere registreres afløbsudgifterne vedr. perioden før 1. januar 
2016 til personer under 30 år, som har en dokumenteret psykisk lidel-
se, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, ved-
varende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaf-
fektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionel 
ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, som ikke er forsørgere 
og som ikke bor hos en eller begge forældre, jf. § 25, stk. 3, nr. 5. 
 
Endvidere registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 
til kontanthjælp til gravide kvinder, som har passeret 12. svanger-
skabsuge, jf. § 25, stk. 3, nr. 3, i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Afløbsudgifter til engangshjælp efter § 25 a vedr. perioden før 1. januar 
2016 til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. 

 
Der gives 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
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097  Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af 
hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion 
Her registreres tilbagebetalinger af hjælp vedr. perioden før 1. januar 
2016 med 30 pct. refusion. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om aktiv 
socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin for-
sørgelsespligt) registreres her. 
 
Endvidere registreres her tilbagebetalinger af kontanthjælp til personer, 
der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende 
hjælp til visse grupper (§§ 27 og 29 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 
pct. statsrefusion.  
 

 Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. 
januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke 
på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. Det gælder dog ikke tilbage-
betaling af hjælp efter §§ 27 og 29. 

 
100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af ud-
gifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor for-
sørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, i de første 4 
uger med ydelser. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af udgifterne til særlig 
støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelses-
hjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. 
af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager 
uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres 
også på denne gruppering. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af udgifterne til særlig 
støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller 
ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalide-
ringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016, registreres på gruppering 009. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 
2016 (før refusionsomlægningen) registres på afløbsgrupperinger un-
der denne funktion samt under funktion 5.57.75. 

 
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af ud-
gifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor for-
sørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den 5. til 
den 26. uge med ydelser. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af udgifterne til særlig 
støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelses-
hjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. 
af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager 
uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres 
også på denne gruppering. 
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Kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af udgifterne til særlig 
støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller 
ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalide-
ringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016, registreres på gruppering 009. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 
2016 (før refusionsomlægningen) registres på afløbsgrupperinger un-
der denne funktion samt under funktion 5.57.75. 

 
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af ud-
gifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor for-
sørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den 27. 
til den 52. uge med ydelser. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af udgifterne til særlig 
støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelses-
hjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. 
af udgifterne til særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager 
uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres 
også på denne gruppering. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af udgifterne til særlig 
støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller 
ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalide-
ringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016, registreres på gruppering 009. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 
2016 (før refusionsomlægningen) registres på afløbsgrupperinger un-
der denne funktion samt under funktion 5.57.75. 

 
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af ud-
gifterne til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor for-
sørgerbyrde, der ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den 53. 
uge med ydelser. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig 
støtte til modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelses-
hjælp registreres her. Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. 
af udgifterne særlig støtte efter § 34 til personer, som ikke modtager 
uddannelseshjælp efter § 23 eller kontanthjælp efter § 25, registreres 
også på denne gruppering. 
 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig 
støtte efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller 
ledighedsydelse eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalide-
ringsydelse, registreres ligeledes på denne gruppering. 
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Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016, registreres på gruppering 009. 
 
Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 
2016 (før refusionsomlægningen) registres på afløbsgrupperinger un-
der denne funktion samt under funktion 5.57.75. 
 
 

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

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

 
002 Refusion af løbende hjælp til visse grupper på grp. 017, kontant-

hjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social 
pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 
013, 016, 018-020 minus grp. 097 

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

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

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

 
   005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 80 pct. refu-
sion i de første 4 uger med ydelser 
 

   006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 40 pct. refu-
sion fra den 5. til den 26. uge med ydelser 
 

   007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 30 pct. refu-
sion fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 
   008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontanthjælp på grp. 007 med 20 pct. refu-
sion fra den 53. uge med ydelser 

 
   009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 80 pct. 
refusion i de første 4 uger med ydelser. 

 
   010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 40 pct. 
refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 
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   011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 30 pct. 
refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser. 

 
   012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af uddannelseshjælp på grp. 008 med 20 pct. 
refusion fra den 53. uge med ydelser. 

 
   013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. 

januar-30. september 2016 
Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 80 pct. refusi-
on i de første 4 uger med ydelser vedr. perioden 1. januar-30. septem-
ber 2016. 

 
   014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. 

januar-30. september 2016 
Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 40 pct. refusi-
on fra den 5. til den 26. uge med ydelser vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016. 

 
   015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. 

januar-30. september 2016 
Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 30 pct. refusi-
on fra den 27. til den 52. uge med ydelser vedr. perioden 1. januar-30. 
september 2016. 

 
   016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. 

januar-30. september 2016 
Her registreres refusion af særlig støtte på grp. 009 med 20 pct. refusi-
on fra den 53. uge med ydelser vedr. perioden 1. januar-30. september 
2016. 

 
   017 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere m.fl. med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 80 pct. refusion i de første 4 
uger med ydelser. 

 
 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere m.fl. med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 40 pct. refusion fra den 5. til 
den 26. uge med ydelser. 

 
 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-

tagere m.fl. med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 30 pct. refusion fra den 27. til 
den 52. uge med ydelser. 

 
  020 Tilskud fra EU 
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   021 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-
tagere m.fl. med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere m.fl. på grp. 010 med 20 pct. refusion fra den 53. uge 
med ydelser. 

 
   022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-
validering på grp. 011 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydel-
ser. 

 
   023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-
validering på grp. 011 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge 
med ydelser. 

 
   024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 

med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-
validering på grp. 011 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge 
med ydelser. 
 

   025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 
med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forre-
validering på grp. 011 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydel-
ser. 

 
   026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 80 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 
til fuld social pension på grp. 012 med 80 pct. refusion i de første 4 
uger med ydelser. 

 
   027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 
til fuld social pension på grp. 012 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 
26. uge med ydelser. 

 
   028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 30 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 
til fuld social pension på grp. 012 med 30 pct. refusion fra den 27. til 
den 52. uge med ydelser. 

 
    029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld 

social pension med 20 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret 
til fuld social pension på grp. 012 med 20 pct. refusion fra den 53. uge 
med ydelser. 
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  030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusi-
on på grp. 096 

 
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp (jf. funkti-
on 5.57.73) og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funktion 5.57.75) til visse 
grupper af flygtninge. Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om, fremgår af konte-
ringsreglerne for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen, jf. i øvrigt § 107 i lov om 
aktivsocialpolitik, § 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 181 i lov om social 
service.  
 
På funktion 5.57.74 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende regi-
streres dog under hovedart 1. 
 
På funktion 5.57.74 er autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i 
det følgende: 
 
Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af hjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig af refusionspro-
centen. 
 
Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bistandsloven og 
lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.57.73, gruppering 091, 093 og 095 samt 
funktion 5.57.75, gruppering 093. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse til flygtnin-
ge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, registreres dog på funktion 5.57.75 
gruppering 007. 
 

004  Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 
med 100 pct. refusion (kontanthjælp mv.) 

Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til uled-
sagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refu-
sion:  
 
Udgifter til kontanthjælp, og engangshjælp efter §§ 25 og 25 a; til løntil-
skud ved optræning efter § 63 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnyt-
te 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 op-
tjening, jf. § 27; til hjælp til flygtninge, der ikke modtager fuld førtids-
pension pga. betingelserne om optjening, jf. § 27 a samt udgifter til 
særlig støtte efter § 34. 
 
Udgifter til kontanthjælp efter § 25, stk. 1-5, under forrevalidering regi-
streres ligeledes her, jf. funktion 5.57.73 gruppering 013, 016, 018, 020 
og en del af 019, samt funktion 5.57.75 gruppering 014. 
 
For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her, 
både for flygtningebørn, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 
1999 og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsage-
de flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrati-
onsloven. Kontanthjælp efter § 25 under forrevalidering registreres lige-
ledes her, jf. funktion 5.57.73 gruppering 013, 014, 016, 018, 020 og en 
del af 019. For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registre-
res her, hvis personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For 
handicappede flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 
1999, registreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 
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005  Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 
med 100 pct. refusion (revalidering mv.) 

Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til uled-
sagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refu-
sion; udgifter til revalideringsydelse efter § 52, til løntilskud ved optræ-
ning efter § 63 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats; til støtte til sær-
lige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering efter §§ 63 og 
64; til tilskud mv. til selvstændig virksomhed efter § 65 og til hjælp til 
værktøj, jf. funktion 5.58.80, gruppering 002, 003, 005, 007, 011 og 
funktion 5.57.75 gruppering 012. 

 
For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her 
både for flygtningebørn der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 
og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede 
flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrations-
loven. 

 
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis 
personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicap-
pede flygtninge, som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, re-
gistreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 

 
006  Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede 

flygtninge med 100 pct. refusion 

Her registreres udgifter til hjælp i øvrigt efter lov om aktiv socialpolitik 
og til hjælp i øvrigt efter lov om social service til uledsagede flygtninge-
børn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion, jf. funktion 
5.57.72, gruppering 004, 006 og 008-017. Udgifter til hjælp i særlige til-
fælde efter aktivlovens §§ 81-85 til uledsagede flygtningebørn og han-
dicappede flygtninge registreres ligeledes her. 

 
For uledsagede flygtningebørn registreres her både udgifterne vedrø-
rende flygtningebørn, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 
og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede 
flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. § 16 i integrations-
loven. 

 
For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis 
personen har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. For handicap-
pede flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, re-
gistreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 

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

Her registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt ar-
bejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til 
flygtninge efter §§ 41 og 42 i lov om social service og merudgifter mv. 
for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter § 100 i lov om 
social service i de første 3 år med 100 pct. refusion (jf. funktion 5.57.72 
gruppering 009, 010, 015). Dette gælder både for flygtninge, der har 
fået opholdstilladelse før og efter 1. januar 1999. 
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Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af hjælp 
efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig af refusionspro-
centen. Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bi-
standsloven og lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.57.73, gruppering 091, 093 
og 095 samt funktion 5.57.75, gruppering 093. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørel-
se til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, registreres dog på 
funktion 5.57.75 gruppering 007. 
 
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og ud-
dannelseshjælpsmodtagere 
På denne funktion registreres afløbsudgifter til forsørgelsesydelser vedr. perioden før 1. 
januar 2016 i form af kontant- og uddannelseshjælp, engangshjælp, løntilskud og be-
skæftigelsestillæg til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor 
personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På funktion 
5.57.75 anvendes art 5.2. 
 
Forsørgelsesydelser vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 5.57.73. 
Dette skyldes, at en refusionsomlægning betyder, at refusionssatserne for forsørgel-
sesudgifterne fra 2016 fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgel-
se. Det har ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive 
eller passive perioder, og forsørgelsesydelsen registreres derfor samlet på funktion 
5.57.73. 
 
På tilbagebetalingsgrupperingerne under denne funktion registreres tilbagebetalinger af 
hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016, mens tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden 
fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på funkti-
on 5.57.73. 
 
Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de ak-
tiveringsforanstaltninger, der iværksættes for kontanthjælps- og uddannelseshjælps-
modtagere efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funk-
tion 5.68.90.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af 
visse grupper af flygtninge registreres på funktion 5.57.74, og at udgifter til kontant-
hjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt udgifter til integrations-
ydelse registreres på funktion 5.46.61. 
 
På funktion 5.57.75 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
 

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

Her registreres afløbsudgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. 
aktivitetstillæg) vedr. perioden før 1. januar 2016 til uddannelses- og 
aktivitetsparate personer under 30 år uden 
erhvervskompetencegivende uddannelse, der er i aktivt tilbud i form af 
ordinær uddannelse og virksomhedspraktik og nytteindsats (aktive 
perioder), jf. §§ 11 og 23-24 i lov om aktiv socialpolitik samt § 22, stk.7, 
§ 32, stk. 1, nr. 1, og kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Det bemærkes, at uddannelseshjælp vedr. perioden fra og med 1. ja-
nuar 2016 registreres på funktion 5.57.73. 
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002 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 
30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf §§ 
23-24 i lov om aktiv socialpolitik 

Her registreres afløbsudgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. 
aktivitetstilllæg) vedr. perioden før 1. januar 2016  til uddannelses- og 
aktivitetsparate personer under 30 år uden 
erhvervskompetencegivende uddannelse, der er i aktivt tilbud i form af 
øvrig vejledning og opkvalificering (aktive perioder), jf. §§ 11 og 23-24 i 
lov om aktiv socialpolitik samt § 22, stk.7, og § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Det bemærkes, at uddannelseshjælp vedr. perioden fra og med 1. ja-
nuar 2016 registreres på funktion 5.57.73. 
 

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

Her registreres samtlige afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til integrati-
onsydelsesmodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i til-
bud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1, nr. 1, og kapitel 11, jf. § 45, stk. 2, i 
lov om aktiv beskæftigelsesindsats, og til integrationsydelsesmodtagere 
omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.  
 
Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til særlig støtte efter § 
34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller særlig ud-
dannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forre-
validering eller revalideringsydelse eller integrationsydelse under reva-
lidering og forrevalidering, registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at særlig støtte vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.57.73. 

 
005 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. 

refusion (§ 34 i lov om aktiv socialpolitik) 

Her registreres samtlige afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til integrati-
onsydelsesmodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i til-
bud efter kapitel 10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om aktiv beskæftigelses-
indsats. 
 
Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til særlig støtte efter § 
34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller særlig ud-
dannelsesydelse eller ledighedsydelse eller kontanthjælp under forre-
validering eller revalideringsydelse eller integrationsydelse under reva-
lidering og forrevalidering registreres ligeledes på denne gruppering. 
 
Der ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 

 
Særlig støtte vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
funktion 5.57.73. 
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   010  Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i 
tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 

Her registreres de kommunale udgifter vedr. perioden før 1. januar 
2016 til kontanthjælp og engangshjælp til personer i tilbud efter kapitel 
10, jf. § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, øvrig 
vejledning og opkvalificering i form af kontanthjælp, engangshjælp og 
nedsat kontanthjælp efter § 39 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 38, stk. 
2, og 45, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Endvidere registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til 
aktivitetstillæg til personer med en erhvervskompetencegivende ud-
dannelse, der er under 30 år og visiteret som aktivitetsparate. 
 
Der ydes 30 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Endelig skal afløb af forsørgelsesudgifterne vedr. perioden fra 1. febru-
ar 2007 til 31. december 2015 til personer i tilbud efter kapitel 10, jf. § 
32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (øvrig vejled-
ning og opkvalificering), som er under 30 år, og som har en dokumen-
teret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk 
sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk 
tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psy-
kose og emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, jf. § 
25, stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om aktiv social politik, registreres her. 
 
Det bemærkes, at kontanthjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.57.73. 

 
  011   Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. 

refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51)  

Her registreres de kommunale afløbsudgifter vedr. perioden før 1. ja-
nuar 2016 til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, uddannelses-
hjælpsmodtagere og selvforsørgende efter kapitel 12 i lov om en aktiv 
beskæftigelsespolitik, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig el-
ler privat arbejdsgiver, jf. § 51 og § 63 og § 64, stk. 3. Ved ansættelse 
med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne grup-
pering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, insti-
tutioner m.v. registreres på funktion 5.68.98. Endvidere registreres af-
løbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til supplerende kontant-
hjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov om 
aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmod-
tagere m.fl. vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 
funktion 5.57.73. 
 

  014  Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering vedr. 
perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (lov om aktiv so-
cialpolitik §§ 23, 24, 25 og 25 a, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4)  

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til kon-
tant- og uddannelseshjælp efter §§ 23,24 og 25 til personer under for-
revalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og af-
klarende aktiviteter før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, jf. § 46, 
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stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. § 
47, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik.  
 
Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til engangshjælp efter 
§ 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. 

 
Det bemærkes, at kontanthjælp- og uddannelseshjælp under forrevali-
dering vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på funktion 
5.57.73. 
 

015   Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 
50 pct. refusion 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til kon-
tant- og uddannelseshjælp efter §§ 23, 24 og 25 i lov om aktiv socialpo-
litik til personer under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i 
erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter før det erhvervsmæssige 
sigte er afklaret, jf. § 46, stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige for-
sørgelsesgrundlag, jf. § 47, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til engangshjælp efter 
§ 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Det bemærkes, at kontanthjælp- og uddannelseshjælp under forrevali-
dering vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på funktion 
5.57.73. 
 

016  Afløb af forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i or-
dinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 
pct. refusion  
Her registreres de kommunale afløbsudgifter til kontanthjælp vedr. pe-
rioden før 1. januar 2016 til personer i tilbud efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksom-
hedspraktik og nytteindsats i form af kontanthjælp, engangshjælp og 
nedsat kontanthjælp efter § 39 i lov om aktiv socialpolitik, jf. §§ 38, stk. 
2, og 45, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne. 
 
Endvidere skal afløb af forsørgelsesudgifterne vedr. perioden fra 1. fe-
bruar 2007 til 31. december 2015 til personer i tilbud efter lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, 
virksomhedspraktik og nytteindsats, som er under 30 år, og som har en 
dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, ski-
zotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende 
psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk be-
tinget psykose og emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderline-
type, jf. § 25, stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om aktiv social politik, registreres 
her. 

 
Det bemærkes, at kontanthjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på funktion 5.57.73. 
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  093  Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. re-
fusion 

Her registreres tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 
2016 til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og start-
hjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet efter § 34, jf. §§ 91 
og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om 
aktiv socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin 
forsørgelsespligt) registreres ligeledes her. Endvidere registreres her 
tilbagebetaling af kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og 
mellemperioderne ydet frem til 31.12.2003, jf. §§ 91-94 i lov om aktiv 
socialpolitik. Desuden registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp 
vedr. perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 10 og kapitel 11, samt 
løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 12 til kontant-
hjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. En-
delig registreres tilbagebetalinger af hjælp udbetalt i henhold til lov om 
kommunal aktivering. Tilbagebetaling af godtgørelse efter § 83 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats registreres fra 2014 dog på 5.68.90 
gruppering 015. 
 
Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. 
januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på 
funktion 5.57.73, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 
 

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

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

 
  096  Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

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

 
  097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om 

aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 
Her registreres tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 
2016 til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og start-
hjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet efter § 34, jf. §§ 91 
og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om 
aktiv socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin 
forsørgelsespligt) registreres ligeledes her. Desuden registreres tilba-
gebetaling af forsørgelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 efter 
kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud vedr. perioden før 1. januar 
2016 efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodta-
gere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 
92 i lov om aktiv socialpolitik. 
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Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. 
januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på 
funktion 5.57.73, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 

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

gruppering 094 

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

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

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

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

  020 Tilskud fra EU 

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

 

5.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering 

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

001 Tilskud til lejere 

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

 
002 Lån til lejere af én og tofamilieshuse 

  Her konteres lån til lejere af én og tofamilieshuse 

 

003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.  

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

  005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 

   Her konteres tilskud til lejebetaling i ældreboliger.
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  006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger 

   Her konteres boligydelse ydet til lejere i boliger i friplejeboliger. 

 
  091 Efterreguleringer 

   Her konteres efterreguleringer. 

 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter 

   Ved betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. 

Ved tilbagebetaling af lån debiteres gruppering 002 eller 003. Senest i forbindelse med 
regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del 
med en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved 
betaling af afdrag og renter krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres balancekonto 
9.75.99. Kontrollen med tilbagebetaling af låneandelen kan også ske over funktionerne 
8.38.37 og 8.48.49, men indbetaling skal dog også i dette tilfælde ske på gruppering 
093, så refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende. 
 
5.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om 
individuel boligstøtte 
 
Fra 1. marts 2013 overgår myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark. Der vil være 
åbent for afregning af refusioner gennem 2013, hvorefter kontoen skal vise kommuner-
nes finansieringsbidrag til boligsikringen. 
 
Det bemærkes, at boligsikring i forbindelse med byfornyelse registreres på denne funk-
tion, og ikke på funktion 0.25.15. 
 
Det bemærkes, at indfasningsstøtte efter byfornyelsesloven registreres på denne funk-
tion, og ikke på funktion 0.25.15. 
 
Der er autoriseret en række driftsgrupperinger til registrering af de forskellige udgifts- 
og indtægtskategorier. 
 

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

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

Her registreres foruden boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere -
huslejetilskud til nedbringelse af lejen for visse lejere efter § 29 b i lov 
om individuel boligstøtte. 

 
  003 Boligsikring som tilskud og lån  

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

  004 Indfasningsstøtte jf. § 15 i byfornyelsesloven 
 På denne funktion registreres indfasningsstøtte i forbindelse med by-

fornyelse efter § 15 i byfornyelsesloven.   
 

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

 
006 Almindelig boligsikring  

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

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

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

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

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

 
  093 Tilbagebetaling af lån og renter  
   Ved betaling af renter og afdrag krediteres gruppering 093. 
 
På gruppering 001 Boligsikring som lån registreres udgifter til boligsikring i ejerboliger 
for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om social service 
og stærkt bevægelseshæmmede. 
 
På gruppering 003 Boligsikring som tilskud og lån registreres udgifter til boligsikring i 
andelsboliger for førtidspensionister m.fl., modtagere af døgnhjælp efter § 96 i lov om 
social service og stærkt bevægelseshæmmede. 
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Det bemærkes, at registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, 
hvor samtlige beboere er lejere, foretages på gruppering 006. Dvs. afgørende for hvor 
registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber sker, er hvorvidt boligsikrin-
gen ydes som tilskud eller som en kombination af tilskud og lån. 
 
På gruppering 005 Boligsikring som tilskud registreres udgifter til boligsikring som til-
skud for førtidspensionister m.fl. 
 
På gruppering 006 Almindelig boligsikring registreres boligsikring, almindelig tilskud, 
tilskud til personer i kollektive boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og 
kompensation til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og 
private plejeboliger) 
 
Vedrørende gruppering 093 – tilbagebetaling af lån og renter: 
Ved udbetaling af lån debiteres gruppering 001 og 003. Senest i forbindelse med regn-
skabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med 
en debitering på funktion 9.32.25 og en kreditering på balancekonto 9.75.99. Ved beta-
ling af renter og afdrag krediteres gruppering 093. Senest i forbindelse med regnskabs-
afslutningen krediteres afdraget funktion 9.32.25 og debiteres 9.75.99. Kontrollen med 
tilbagebetalingen af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.38.37 og 8.48.49, 
men indbetaling skal også i dette tilfælde ske på gruppering 093, så refusionsbeløbet 
som følge heraf reguleres tilsvarende. 
 
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 
På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikre-
de samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse.. 
 
Fra 4. januar 2016 betyder en refusionsomlægning, at satserne for kommunal medfi-
nansiering fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Den 
kommunale medfinansiering er fastsat til 20 pct. i de første fire uger, 60 pct. fra uge 5-
26, 70 pct. fra uge 27-52 og 80 pct. fra uge 53. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, jf. § 82 a i lov 
om arbejdsløshedsforsikring mv., samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 q i lov 
om arbejdsløshedsforsikring mv., registreres på denne funktion. Afløbsudgifter, efterbe-
talinger og tilbagebetalinger vedr. arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmar-
kedsydelse, som vedrører perioden før 4. januar 2016, registreres ligeledes på denne 
funktion. 
 
Kommunens bidrag til finansiering af udgifterne til dagpenge registreres på art 4.6 Beta-
linger til staten. 
 
  003 Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal 

finansiering 
Her registreres kommunens medfinansieringsbidrag i henhold til må-
nedlige opgørelser fra centralt hold for så vidt angår kommunens bidrag 
på 100 pct. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under aktive-
ring ved manglende rettidighed, jf. § 82 a, stk. 3, 3. pkt., i lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv., der træder i kraft den 3. januar 2011. Grup-
peringen anvendes i 2013 og frem alene til afløbsudgifter, som følge af 
suspensionen og senere afskaffelsen af strafrefusionen med 100 pct. 
kommunal medfinansiering fra og med uge 1 i 2013. 
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004 Berigtigelser 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af 
gruppering 005. 

 
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede 

ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 
§ 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Her registreres kommunens medfinansiering af 50 pct. af statens udgif-
ter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
A-kasserne udbetaler befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, der 
deltager i vejledning og opkvalificering, seks ugers jobrettet uddannel-
se, virksomhedspraktik eller som ansættes med løntilskud hos offentli-
ge arbejdsgivere. Medfinansiering af befordringsgodtgørelse til modta-
gere af arbejdsmarkedsydelse registreres ligeledes her. 

 
006 Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 

Her registreres kommunens afløb af medfinansieringsbidrag på 50 pct. i 
aktive perioder i henhold til månedlige opgørelser vedr. perioden før 4. 
januar 2016. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under akti-
vering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82 a, stk. 3, 2. pkt., i lov 
om arbejdsløshedsforsikring mv. 

 
007 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perio-

der, 70 pct. kommunalt bidrag 
Her registreres kommunens afløb af medfinansieringsbidrag på 70 pct. i 
aktive perioder i henhold til månedlige opgørelser vedr. perioden før 4. 
januar 2016. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge under akti-
vering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82 a, stk. 3, 1. pkt., i lov 
om arbejdsløshedsforsikring mv. 

 
008 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive peri-

oder, 70 pct. kommunalt bidrag 
Her registreres afløb af kommunens medfinansieringsbidrag på 70 pct. i 
passive perioder i henhold til månedlige opgørelser vedr. perioden før 
4. januar 2016. Udgifterne vedrører arbejdsløshedsdagpenge i passive 
perioder udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. § 82 a, stk. 3, 1. pkt., i 
lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 
 
Udgifter til 70 pct. kommunal medfinansiering af dagpenge ved ikke-
rettidige perioder registreres ligeledes på denne gruppering fra og med 
uge 1 i 2013 . 
 

010 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. 
januar 2016 i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansie-
ring 
Her registreres afløb af kommunens medfinansiering på 50 pct. af ud-
gifter vedr. perioden før 4. januar 2016 til midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse under aktivering udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv. 
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011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 
70 pct. kommunal medfinansiering 
Her registreres afløb af kommunens medfinansiering på 70 pct. af ud-
gifter vedr. perioden før 4. januar 2016 til midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse i passive perioder udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv.  

 
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 20 pct. af ud-
gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv., i de første 4 uger med ydelser 

 
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 60 pct. af ud-
gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv., fra den 5. til den 26. uge med ydelser 

 
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 70 pct. af ud-
gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne jf. lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv., fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 

Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af ud-
gifterne til dagpenge udbetalt af arbejdsløshedskasserne, jf. lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv., fra den 53. uge med ydelser 

 
016 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansie-

ring 
Her registreres kommunernes medfinansiering på 20 pct. af udgifterne 
til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-
kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., i de første 4 uger 
med ydelser 

 
017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansie-

ring 
Her registreres kommunernes medfinansiering på 60 pct. af udgifterne 
til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-
kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 5. til den 26. 
uge med ydelser 

 
018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansie-

ring 
Her registreres kommunernes medfinansiering på 70 pct. af udgifterne 
til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-
kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 27. til den 52. 
uge med ydelser 
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019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansie-
ring 
Her registreres kommunernes medfinansiering på 80 pct. af udgifterne 
til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som udbetales af arbejdsløsheds-
kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv., fra den 53. uge med 
ydelser 

 
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesord-
ning 
På denne funktion registreres driftsudgifterne ved aktivering til ledige på den midlertidi-
ge arbejdsmarkedsydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsik-
ring mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.).  
 
Fra 1. marts 2015 registreres ligeledes udgifter og indtægter i forbindelse med aktive-
ring og forsørgelse af ledige på kontantydelsesordningen, jf. lov om kontantydelse. 
 
Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for forsørgelsesudgif-
terne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssat-
serne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-
52 og 20 pct. fra uge 53. 
 
Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale 
om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgifter registreres derfor 
samlet. 
 
Tilbagebetaling af ydelser vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under 
den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering. 
 
Det bemærkes, at lønnen til personer, som er ansat i kommunen med løntilskud, skal 
registreres på funktion 5.68.95. Det er udelukkende løntilskuddet, der skal registreres 
på denne funktion. 
 
Der er på funktion 5.57.79 autoriseret følgende driftsgrupperinger: 
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006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelses-

ordning med 50 pct. refusion 
Her registreres driftsudgifter og -indtægter til uddannelse, i forbindelse 
med den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning for ledige, som 
har opbrugt deres dagpengeret, jf. lov om ændring af lov om arbejds-
løshedsforsikring mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.). Staten 
refunderer kommunernes udgifter med 50 pct. 
 

 
008  Afløb af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i passive 

perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. 
refusion 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til kon-
tantydelse i passive perioder og i aktive perioder med øvrig vejledning 
og opkvalificering med 30 pct. statsrefusion, jf. § 23, stk. 2, 1. pkt., i lov 
om kontantydelse.  
 
Det bemærkes, at kontantydelse vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på gruppering 013. 
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009  Afløb af kontantydelse i aktive perioder med 50 pct. refusion 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar til kontant-
ydelse under deltagelse i vejledning og opkvalificering i form af ordinær 
uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. statsrefu-
sion, jf. § 23, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om kontantydelse og § 75 z i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Det bemærkes, at kontantydelse vedr. perioden fra og med 1. januar 
2016 registreres på gruppering 013. 

 
010 Afløb af løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 50 

pct. refusion 
Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016til løntil-
skud til personer med ret til kontantydelse, jf. § 75 z i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommunernes udgifter med 
50 pct.  
 
Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer med ret til kontantydelse 
vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 
014. 
 

011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse 
Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering, såfremt en per-
son med ret til kontantydelse har en ansættelseskontrakt med en virk-
somhed, hvor ansættelsen skal påbegyndes inden for 6 uger, jf. § 75 z, 
stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder ikke refusi-
on af kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering. 
 

012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse    
Her registreres udgifter til dækning af befordringsgodtgørelse efter § 
82, jf. § 75 æ, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten re-
funderer kommunernes udgifter med 50 pct.   
 
Det bemærkes at udgifter til dækning af transport efter § 83, jf. § 75 æ, 
stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal registreres på grup-
pering 015.  
 

013 Kontantydelse 
Her registreres udgifter til kontantydelse til personer, der har opbrugt 
retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om kon-
tantydelse.  
 
Det bemærkes, at kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 (før 
refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under denne 
funktion. 
 

014 Løntilskud vedr. kontantydelse 
Her registreres udgifter til løntilskud til personer med ret til kontantydel-
se, jf. § 75 z, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer med ret til kontantydelse 
vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registre-
res på gruppering 010. 
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015 Transportudgifter til personer med ret til kontantydelse med 50 
pct. refusion    
Her registreres udgifter til dækning af transport efter § 83, jf. 75 æ, stk. 
3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes 50 pct. statsrefusi-
on af udgifterne.  
 
Det bemærkes at udgifter til befordring efter § 82, jf. § 75 æ, stk. 3, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal registreres på gruppering 012.  

 
093 Tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 

ydet med 30 pct. refusion 
Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse vedr. pe-
rioden før 1. januar 2016 til personer, der har opbrugt retten til dagpen-
ge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er 
ydet med 30 pct. refusion.  
 
Det bemærkes, at tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden fra og 
med 1. januar 2016 registreres under gruppering 013, og ikke på en 
særskilt tilbagebetalingsgruppering. 
 

094 Tilbagebetaling af kontantydelse ydet med 50 pct. refusion 
Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse vedr. pe-
rioden før 1. januar 2016 til personer, der har opbrugt retten til dagpen-
ge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er 
ydet med 50 pct. refusion. 
 
Det bemærkes, at tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden fra og 
med 1. januar 2016 registreres under gruppering 013, og ikke på en 
særskilt tilbagebetalingsgruppering. 

 
Der er endvidere autoriseret følgende grupperinger på dranst 2: 
 

004 Berigtigelser 
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006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkeds-
ydelse med 50 pct. refusion, grp. 006. 

 
007 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i passive perioder og 

under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. refusion, 
gruppering 008 minus gruppering 093. 

 
008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til 

løntilskud med 50 pct. refusion, gruppering 009 og 010 minus 094. 
 
009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportud-

gifter til personer på kontantydelse med 50 pct. refusion, grp. 012 
og 015. 

 
010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 80 pct. refu-
sion i de første 4 uger med ydelser 
 

011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion 
Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 40 pct. refu-
sion fra den 5. til den 26. uge med ydelser. 

 
012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 30 pct. refu-
sion fra den 27. til den 52. uge med ydelser 

 
013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af kontantydelse på grp. 013 med 20 pct. refu-
sion fra den 53. uge med ydelser 

 
014 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 80 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 
med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser 

 
015 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 40 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 
med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser  

 
016 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 30 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 
med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser  

 
017  Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 20 pct. refusion 

Her registreres refusion af løntilskud vedr. kontantydelse på grp. 014 
med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser  
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FORSKYDNINGER I AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING 
ELLER UDBETALING FOR ANDRE (38) 

Under denne hovedfunktion registreres forskydninger i krav på tredjemand, modtaget 
fra andre kommuner eller fra staten med henblik på opkrævning. Det samme gælder 
forskydninger i aktiver, der modtages fra staten til videreforsendelse til borgerne. 
 
Kommunen kan i stedet beslutte at foretage registreringen på funktion 8.28.14, 8.28.15 
eller på 8.48.48, 8.48.49. 
 
Modpostering registreres normalt på funktion 8.48.48 eller 8.48.49. Hvis kommunen har 
besluttet at registrere aktivet på funktion 8.25.14 eller 8.25.15, kan modposteringen 
også foretages på disse funktioner. 
 
8.38.36 Kommuner og regioner m.v. 
På denne funktion registreres forskydninger i krav på tredjemand, modtaget fra andre 
kommuner med henblik på opkrævning. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved modtagelse af anmodningen med kravet 
pålydende. Registrering af kreditbevægelser sker ved indbetalinger eller ved bortfald af 
krav. 
 
8.38.37 Staten 
På denne funktion registreres forskydninger i krav på tredjemand, modtaget fra staten 
med henblik på opkrævning. Kravene kan f.eks. vedrøre diverse skatter og afgifter m.v. 
 
Endvidere registreres på denne funktion forskydninger i aktiver, der modtages fra staten 
til videreforsendelse til borgerne. 
 
Registreringen af debetbevægelser sker ved modtagelse af anmodningen med kravets 
pålydende. 
 
Registreringen af kreditbevægelser sker ved indbetalinger, ved bortfald af krav eller ved 
udlevering af aktiver. 
 

Der er på funktionen en autoriseret følgende grupperinger: 
 
 001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig 

særlig støtte 
Her registreres forskydninger i form af anmodning om krav på særlig 
støtte med tilbagebetalingspligt hos borgere, for perioden fra 1. oktober 
2016, med henblik på opkrævning på vegne af staten, efter § 34 og ka-
pitel 12 vedr. regler om tilbagebetaling i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Modposteringer registreres på funktion 8.48.49 gruppering 001 
 

 002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig 
særlig støtte 
Her registreres forskydninger i form af nedskrivninger af krav på særlig 
støtte med tilbagebetalingspligt hos borgere, for perioden fra 1. oktober 
2016, med henblik på opkrævning på vegne af staten, efter § 34 og ka-
pitel 12 vedr. regler om tilbagebetaling i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Modposteringer registreres på funktion 8.48.49 gruppering 001 
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 003 Afskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig 

særlig støtte 
Her registreres forskydninger i form af afskrivning af krav på særlig 
støtte med tilbagebetalingspligt hos borgere, for perioden fra 1. oktober 
2016, med henblik på opkrævning på vegne af staten, efter § 34 og ka-
pitel 12 vedr. regler om tilbagebetaling i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Modposteringer registreres på funktion 8.48.49 gruppering 001. 
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Der er på funktionen en autoriseret en gruppering: 
 
 001 Forskydninger i tilsvar til staten vedr. tilbagebetalingspligtig sær-

lig støtte 
Her registreres forskydninger i tilsvar til staten vedrørende tilbagebeta-
lingspligtig særlig støtte, for perioden fra 1. oktober 2016, efter § 34 og 
kapitel 12 vedr. regler om tilbagebetaling i lov om aktiv socialpolitik.  

 
 
. 
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  103 ATP-bidrag delpension 
  105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen  
  106 Fleksydelse 
  107 Bidrag vedr. fleksydelse 
  108 Refusion vedr. fleksydelse 
  109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten. 
  110 Betalinger vedrørende pas 
  111 Betalinger vedrørende kørekort 
  112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling (skatteplig-

tig) 
  113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensionsordning (ikke skat-

tepligtig) 
  114 Dagpenge til EØS-borgere 
  115 Gebyr vedrørende grundvandskortlægning 
  116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 
  117 ATP-bidrag til fleksjobansatte 
  118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i ressourceforløb 
  119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 
  120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integra-

tionsgrunduddannelse § 10 
 
 
Det bemærkes, at der vedrørende gruppering 013 Afløb af sygedagpenge vedr. perio-
den før 28. december 2015 i øvrigt bør foretages en særskilt registrering (undergruppe-
ring) af forskudsvis udlagte sygedagpenge. Den særskilte registrering foretages af hen-
syn til opgørelse og afstemning af udlæg. 
 
På gruppering 096 konteres kommunernes refusion af udlæg vedrørende godtgørelse 
for deltagelse i IGU-skoleforløb – herunder befordringsgodtgørelse, jf. lov om integrati-
onsgrunduddannelse § 10. 
 
På gruppering 106 Fleksydelse, konteres kommunens udbetalinger af fleksydelse til 
fleksydelsesmodtagerne. På gruppering 107 Bidrag vedr. fleksydelse, konteres de af 
kommunen opkrævede fleksydelsesbidrag hos dem, der er tilmeldt fleksydelsordningen. 
På gruppering 108 Refusion vedr. fleksydelse, konteres statens refusion af fleksydelse. 
På gruppering 109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten, konteres 
kommunens overførsel af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten. Hertil kommer, at 
eventuelle tilbagebetalinger (udbetalinger) af fleksydelsesbidrag modposteres på denne 
gruppering.  
 
På gruppering 110, Betalinger vedrørende pas, og gruppering 111, Betaling vedrørende 
kørekort, angives borgerens betaling for udstedelse af pas eller kørekort som en kredit-
postering idet dette er at betragte som en kortfristet gæld til staten. Ved overførsel af 
betalinger til Rigspolitiet debiteres beløbet den respektive gruppering. Begge registre-
ringer har modpost på funktion 8.22.01 Kontante beholdninger eller funktion 8.22.05 
Indskud i pengeinstitutter m.v.. 
 
På gruppering 112 konteres tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag, som udbetales 
kontant og dermed er skattepligtige. Her konteres desuden tilbagebetaling af fleksydel-
sesbidrag, der vedrører bidrag indbetalt i perioden fra 16. maj 2011 og indtil udtræden 
af fleksydelsesordningen, jf. § 3, stk. 4, i Lov nr. 1367 af 28. december 2011 om æn-
dring af lov om fleksydelse. 
 
På gruppering 113 konteres tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag, som overføres til 
pensionsordning og dermed ikke er skattepligtige. Her konteres desuden den skattefri 
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7.0 Bogføring 
 
Ifølge den kommunale styrelseslovs § 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvor-
ledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse med 
årsbudgettet og kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger. Desuden forpligtes kom-
munerne efter lovens § 42 til i et særligt regulativ at fastsætte nærmere regler for ind-
retningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen m.v. 
 
Endelig er det i bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision 
m.v. fastsat, at den regnskabsmæssige supplementsperiode løber fra regnskabsårets 
udgang til udgangen af januar måned i det følgende regnskabsår. Kommunalbestyrel-
sen kan dog i kommunens kasse- og regnskabsregulativ fastsætte en kortere supple-
mentsperiode. Men denne må ikke fastsættes til at udløbe før den 15. januar. 
 
Om bogføringen generelt 
Registreringen i det kommunale regnskabssystem omfatter først og fremmest kommu-
nernes eksterne transaktioner, altså transaktioner, der opstår mellem kommunen og 
omverdenen. Denne registrering vedrører således objektivt konstaterbare størrelser. 
 
Som det fremgår af kapitel 2, rummer regnskabssystemet også mulighed for registre-
ring af interne afregninger mellem forskellige omkostningssteder og funktioner. Dette 
kan enten ske ved anvendelse af de interne arter på hovedart 9 eller ved plus/minus 
posteringer på de eksterne arter. Også for de interne afregninger er udgangspunktet, at 
registreringen så vidt muligt bør bero på konstaterbare forhold. 
 
Medmindre konteringsreglerne foreskriver en beregningsmæssig fordeling, bør forde-
linger baseret på mere skønsmæssige vurderinger og lignende altså så vidt muligt ikke 
lægges til grund for registreringer i regnskabssystemet. Opgaver af denne art bør sna-
rere løses i særlige oversigter m.v. uden for selve regnskabssystemet. På hovedart 0 
Beregnede udgifter og de dertil hørende arter vil skønsmæssige vurderinger dog være 
nødvendige bl.a. i forbindelse med fastsættelse af levetider for (amts)kommunens ma-
terielle aktiver. 
 
Budget- og regnskabssystemet giver generelt rammer med hensyn til den praktiske 
tilrettelæggelse af registreringen og den bogholderimæssige proces generelt i den en-
kelte kommune. 
 
Det er imidlertid en hovedregel, at de regler og procedurer, som den enkelte kommune 
fastlægger, skal være kendetegnet ved en kontinuitet over tiden. Der bør med andre 
ord ikke gennemføres hyppige ændringer i de regnskabsmæssige regler og procedurer 
- herunder i supplementsperiodens længde som kan medvirke til at vanskeliggøre en 
vurdering af det kommunale regnskab. 
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Regnskabsføringen i supplementsperioden skal ske i regnskabet for det år, hvori 
transaktionen finder sted. 

 
Denne hovedregel er benævnt transaktionsprincippet. 
 
Hovedreglen er som sådan uafhængig af den bogholderimæssige proces. Den ændres 
altså ikke af, at selve registreringen eventuelt sker i et andet kalenderår. 
 
Som almindeligt forekommende situationer kan her peges på: 
 

 Regning for en i regnskabsåret leveret vare eller ydelse når først frem til registre-
ring efter regnskabsårets afslutning. 

 
Hovedreglen indebærer her, at der inden supplementsperiodens udløb skal ske 
en henføring af udgiften til regnskabsåret. 
 
Efter supplementsperiodens udløb kan der ske henføring til regnskabsåret. Dette 
må bero nærmere på det konkrete tidspunkt for regningens modtagelse og regi-
strering og den praktiske tilrettelæggelse af regnskabsafslutningen i kommunen 
(jf. dog nedenfor om afslutningsposteringer). 
 

 Forudbetaling i regnskabsåret af en ydelse, der leveres i det følgende regn-
skabsår. For eksempel udbetaling i december måned af januarløn til tjeneste-
mænd. 

 
Udgiften skal henføres til det nye regnskabsår. Der benyttes en mellemregnings-
konto på hovedkonto 8 mellem regnskabsåret og det nye regnskabsår, jf. konte-
ringsreglerne herfor (kapitel 4, afsnit 4.8). 

 
Hovedreglen om anvendelse af transaktionsprincippet i supplementsperioden gælder 
ikke alene for udgifter og indtægter som følge af køb og salg af varer og ydelser, her-
under betaling af lønninger. Det gælder således også udgifter og indtægter i forbindelse 
med indkomstoverførsler, skatter og afgifter, refusion m.v. Med hensyn til særlige situa-
tioner, der kan opstå i forbindelse med års-afslutningen, herunder vedrørende posterne 
på de finansielle hovedkonti 7 og 8, henvises i øvrigt til reglerne for kontering på de 
enkelte konti i kapitel 4. 
 
Afslutningsposteringer 
Efter supplementsperiodens udløb kan der være behov for at foretage visse afslut-
ningsposteringer i form af omposteringer i det afsluttede regnskabsår. 
 
Det er som hovedregel kommunen selv, der træffer afgørelse vedrørende sådanne af-
slutningsposteringer i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastlagt i 
kommunens kasse- og regnskabsregulativ m.v. 
 
I en række tilfælde skal der dog foretages afslutningsposteringer. Det gælder således 
slutberegning af statsrefusion, der ofte ikke foreligger ved supplementsperiodens ud-
løb.  
 
Der henvises herom til reglerne for kontering på de enkelte konti i kapitel 4. 
 
Ligeledes skal der foretages afslutningsposteringer for finansieringsbeløb i henhold til 
bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommuner-
ne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.  
 


