
 
 

 
 

 Afgrænsning af det statslige delloft for indkomstoverførsler på 
hovedkontoniveau 

 

 

Tabel 1 
Delloft for indkomstoverførsler 

Hovedkonto Navn 

§11.23.11 Erstatning til ofre for forbrydelser 

§11.51.21 Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm 

§15.11.79.25* Reserver vedr. DUT 

§15.19.71 Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 

§15.21.11 Ordinært børnetilskud 

§15.21.12 Ekstra børnetilskud 

§15.21.13 Særligt børnetilskud 

§15.21.14 Tilskud til særlige grupper af børn 

§15.23.05 Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.  

§15.23.09 Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik 

§15.31.01 Boligydelser til pensionister 

§15.31.02 Boligsikring 

§15.31.03 Støtte til betaling af beboerindskud 

§15.31.05 
Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, bolig-
sikringslån og beboerindskudslån mv. 

§15.31.06 Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån 

§15.41.03 Sygebehandling, medicin mv. 

§15.41.08 Flytning og hjælp i enkelttilfælde 

§15.43.01 Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde 

§15.44.05 
Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne 

§15.45.01 
Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne 

§15.47.01 Efterlevelseshjælp 

§15.78.02.20* Repatriering af udlændinge 

§15.78.03 Hjælp i særlige tilfælde mv. 

§15.81.01 Folkepension 

§15.85.01 Personlige tillæg til pensionister 

§15.85.11 Varmetillæg 

§15.88.01 Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond 

§15.89.01 Førtidspension  

§15.89.02 Højeste, mellemste og almindelig førtidspension 

§15.89.03 ATP-bidrag af førtidspensioner 

§15.89.04 Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister 

§17.19.79.95* Reserver vedr. DUT 

§17.23.12 Forskellige erstatninger mv. 

§17.23.14 Refusion af erstatninger 

§17.23.22 Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere 

§17.23.31 Besættelsestidens ofre 

§17.31.29 ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge 
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§17.31.32 ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge 

§17.31.34 ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse 

§17.31.41 Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgift 

§17.35.05 Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp 

§17.35.06 Ressourceforløbsydelse 

§17.37.01 Dagpenge ved barsel 

§17.37.11 Orlov til pasning af syge børn2 

§17.38.01 Dagpenge ved sygdom 

§17.39.01 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge 

§17.46.02 Refusion af driftsudgifter ved aktivering 

§17.46.04 Refusion af driftsudgifter ved aktivering og ressourceforløbsydelse 

§17.46.12 Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre 

§17.46.18 Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede 

§17.46.21 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 år 

§17.46.22 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge 

§17.46.28 Mentorordning 

§17.46.32 Befordringsgodtgørelse 

§17.46.53 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede 

§17.46.61 Refusion af løntilskud 

§17.46.63 Jobpræmie 

§17.46.74 Jobrotation 

§17.46.75 Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse 

§17.54.01 Revalidering  

§17.54.02 Forrevalidering  

§17.54.03 ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse 

§17.54.06 Skånejob 

§17.54.11 Personlig assistance til personer med handicap 

§17.54.13 Refusion af udgifter til hjælpemidler  

§17.54.21 Seniorjob for personer over 55 år  

§17.54.22 Afløb på servicejob  

§17.54.31 Hjælp til personer uden ret til social pension 

§17.54.32 Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet 

§17.54.35 Delpension 

§17.54.36 ATP-bidrag for modtagere af delpension 

§17.54.39 Orlov til børnepasning 

§17.54.41 Ikke hævet feriegodtgørelse 

§17.55.01 Efterløn  

§17.55.02 ATP-bidrag for modtagere af efterløn 

§17.56.01 Fleksjob 

§17.56.02 Ledighedsydelse  

§17.56.03 ATP-bidrag for personer i fleksjob 

§17.56.11 Fleksydelse 

§17.56.12 ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse 

§19.39.02 Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelse 

§19.81.01 Stipendier 

§19.82.02 Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser 

§19.84.01 Statens voksenuddannelsesstøtte 
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§20.31.13 Tilskud til skoleydelse  

§20.51.12 Skoleydelse ved produktionsskoler 

§20.92.04 Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. 

§20.93.11 Statens voksenuddannelsesstøtte 

§20.93.23 Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten 

§20.93.25 Deltagerstøtte  

§20.93.27 Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte 

§20.98.11 Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år 

§20.98.21 Ydelse i forbindelse med særlige forløb 

§35.11.46 Reserve til indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen 

§36.11.01 Politivæsenet og anklagemyndigheden 

§36.11.02 Kriminalforsorgen 

§36.11.03 Forsvaret  

§36.11.04 Folkekirkens præster og provster  

§36.11.08 Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. 

§36.11.10 Pensionsoverførsler 

§36.12.11 Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed 

§36.12.12 
361212 Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og 
seniorordninger 

§36.21.01 Post Danmark A/S 

§36.21.02 DSB  

§36.21.03 Scandlines A/S 

§36.21.04 BG Bank A/S 

§36.21.05 TDC A/S 

§36.21.06 NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed  

§36.21.10 Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspension 

§36.31.01 Pensionsudgifter i folkeskolen mv. 

§36.31.02 Københavns kommunale skolevæsen  

§36.31.03 Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner 

§36.32.01 Civilarbejderloven3 

§36.32.10 Statsgaranterede pensionskasser  

§36.32.20 Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne 

§36.32.30 Øvrige statslige pensionsordninger  

§36.33.01 Understøttelser til ikke-tjenestemænd  

§36.41.01 
Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspen-
sionsordningen 

§36.51.01 Indekstillæg 

§38.12.01 Børne- og ungeydelse 

 
 

*Der oprettes en ny hovedkonto på FFL14 svarende til den nuværende underkonto. 


