
 

Bilag 1: Arbejdsfunktionskoder  

For at kunne deltage på et køkkenomstillingsprojekt skal der være tale om køkkenpersonale. 

Med køkkenpersonale forstås personer, der har en relevant arbejdsfunktionskode, kaldet DIS-

CO-08, som deltagerens arbejdsgiver har indberettet til lønstatistikken til Danmarks Statistik.  

 

DISCO-08 består af 10 hovedgrupper. Hver hovedgruppe er underopdelt i over-, mellem- og 

undergrupper, så DISCO-08 koden er på i alt seks cifre. For hver hovedgruppe er den eller de 

specifikke koder, det er muligt at have som deltager på et projekt, angivet med kursiv. Perso-

ner, der har funktioner i forhold til mad og måltider, men som ikke har en af nedenstående 

arbejdsfunktionskoder kan ikke deltage.   

 

I forhold til hvordan man som arbejdsgiver, finder den rigtige DISCO-08 kode til sine medar-

bejdere, henvises der til Danmarks Statistiks hjemmeside for vejledning, se 
www.dst.dk/loenstat.  
 

Hovedgruppe 2  

22 Arbejde inden for sundhedsområdet 

2265 Kost- og ernæringsarbejde 

226510 Kost- og ernæringsarbejde, basisfunktioner 

226520 Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner 

 

Hovedgruppe 3 

34 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur 

3434 Køkkenchefarbejde 

343400 Køkkenchefarbejde 

 

Hovedgruppe 4 

51 Servicearbejde 

512 Kokkearbejde 

5120 Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde) 

512000 Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde) 

 

Hovedgruppe 7 

75 Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede 

håndværk 51 Servicearbejde 

751 Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet 

7512 Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri 

751200 Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri 

 

Hovedgruppe 9 

94 Manuelt arbejde med tilberedning af mad 

941 Manuelt arbejde med tilberedning af mad 

9411 Tilberedning af fastfood 

941100 Tilberedning af fastfood 

9412 Køkkenhjælp mv. 

941210 Medhjælp i køkken 

941220 Afrydning i restaurationer o.l. 

 

Når du anmoder om udbetaling, skal du medsende en deltagerliste, hvor den enkelte deltage-

res arbejdsfunktionskode skal fremgå. Arbejdsfunktionskoden skal du indhente fra deltagerens 

arbejdsgiver. Du skal ligeledes medsende arbejdsgivers indberetning til Danmarks Statistik 

som dokumentation.  

Du skal samle dokumentationen i én PDF-fil. Det skal tydeligt fremgå af dokumentationen, 

hvilke medarbejdere der har deltaget i aktiviteterne, så det er muligt for os at matche medar-

bejdere med deltagerlisten.    

http://www.dst.dk/loenstat

