
SAMLET OVERBLIK 
Overførsler 
Budget 2023 

I Kolding Kommune er det et vigtigt mål, at udgifter til overførsler skal udvise en mindre 
vækst/et større fald end landsgennemsnittet. En realisering af målet medfører såvel en øko-
nomisk gevinst i form af, at udgifterne falder, ligesom der er en gevinst for den person, der 
kommer i uddannelse eller arbejde og dermed ikke længere er på overførselsindkomst. 
 
Regeringen og KL opfordrer kommunerne til at nedbringe væksten, i antallet af modtagere på 
overførselsindkomst, gennem en aktiv indsats. Ved en vurdering af udgiftsudviklingen skal 
man være opmærksom på, at området er præget af stadige lovændringer. Ved sammenligning 
af budgetår skal derfor tages hensyn til både lovændringer, antalsforudsætninger som lokal 
indsats. Den samlede udgift til overførsler er i 2023 budgetteret til 1.462,031 mio. kr. 
 
Regeringsaftalen indeholder for 2023, efter KL’s vurdering, et realistisk skøn over udviklingen i 
overførslerne. Dog har det historisk vist sig, at udviklingen er særdeles vanskelig at skønne. 
Det er derfor mellem regeringen og KL aftalt, at holder skønnet ikke kompenseres/trækkes 
kommunerne under ét i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2023. I regeringsaftalen styres 
skarpt på henholdsvis serviceudgifter og overførsler. I den forbindelse er overførsler entydigt 
defineret til følgende områder i kontoplanen: 
 

• 3.30.43 – FGU 
• 3.30.45 – Erhvervsgrunduddannelser 
• 3.38.77 – Daghøjskoler 
• 5.46.60 – Introduktionsprogram m.v. 
• 5.46.61 – Introduktionsydelse 
• 5.46.65 – Repatriering 
• 5.48.65 – Seniorpension  
• 5.48.66 – Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 
• 5.48.67 – Personlige tillæg m.v. 
• 5.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 
• 5.57.71 – Sygedagpenge 
• 5.57.72 – Sociale formål 
• 5.57.73 – Kontanthjælp 
• 5.57.74 – Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
• 5.57.75 – Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
• 5.57.76 – Boligydelse til pensionister 
• 5.57.77 – Boligsikring 
• 5.57.79 – Uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse  
• 5.58.80 – Revalidering (ekskl. drift, gruppering 004 og 005) 
• 5.58.81 – Løntilskud til personer i fleksjob m.v. 
• 5.58.82 – Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 
• 5.58.83 - Ledighedsydelse 
• 5.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 
• 5.68.94 – Udgifter vedr. løntilskud 
• 5.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år 
• 5.68.98 – Beskæftigelsesordninger 

Samt udgifter til forsikrede ledige: 
• 5.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige 
• 5.68.91 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 


